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"األونروا تعلن عن مساعدة "بدل تدفئة" لالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان"

• اللجنة الشعبية في وادي الزينة تدعو فلسطينيي سورية للتسجيل من أجل المساعدة الشتوية
• أهالي تجمع حطين بدمشق يشتكون من تفاقم أزماتهم االقتصادية
• تكريم الطالب الفلسطينيين المتفوقين في الشهادتين بدمشق

آخر التطورات
أعلنت وكالة الغوث األونروا في لبنان يوم أمس ،عن مساعدة مالية "بدل تدفئة" لالجئين
الفلسطينيين القادمين من سورية في لبنان ،وذلك بعد لقاء جمع "كالوديو كوردوني" مدير عام
األونروا في لبنان و"ماتيو بناتي" مسؤول وحدة الحماية ورئيس فريق دعم العمليات في األونروا
مع أمين سر اللجان الشعبية في لبنان "أبو إياد الشعالن" ،ولم يعلن عن قيمة المساعدة أو وقت
صرفها.

في السياق دعت اللجنة الشعبية في إقليم الخروب المهجرين الفلسطينيين السوريين بمنطقة وادي
الزينة جنوب لبنان للحضور إلى مقرها مقابل جامع داوود العلي للتسجيل من أجل المساعدة
ابتداء من يوم الثالثاء  12/4وحتى يوم الجمعة  12/7من الساعة  1٠صباحا
الشتوية ،وذلك
ً
حتى  2ظه اًر.
وأشارت اللجنة إلى أنه على المهجرين الفلسطينيين السوريين الذين يودون التسجيل لديها إحضار
دفتر العائلة ،والهوية الشخصية ،وبطاقة اللجنة الشعبية إن توفرت وبطاقة الصراف اآللي
الخاصة باألونروا.
إلى ذلك ال يزال الالجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية والذي يقدر تعدادهم بحوالي ()31
ألف ،بحسب إحصائيات األونروا حتى نهاية كانون األول عام  ،2٠16يعانون من أوضاع
معيشية قاسية نتيجة شح المساعدات اإلغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة تكاليف
الحياة في لبنان.

يشتكي المئات من أهالي تجمع حطين في منطقة برزة بدمشق ،من أزمات وأوضاع إنسانية
قاسية ،جراء انعكاس تجليات الحرب الدائرة في سورية على أوضاعهم المعيشية ،فيما حافظ
التجمع على الحياد رغم قربه جغرافياً من قلب األحداث واستطاع سكانه تجنب االنخراط
باألحداث الدائرة بسورية ،رغم محاوالت البعض تشكيل لجان شعبية أمنية إال أن األهالي رفضوا
ذلك بشدة ومنعوا تسليح أي شخص.
ومع بداية  2٠13أصبح األمر أكثر خطورة في التجمع ،حيث تعرض للقصف باإلضافة إلى
أعمال القنص التي كانت تستهدف كل ما يتحرك ،يشار أن التجمع لم يكن مستهدفاً بحد ذاته
ولك ن نتيجة لموقعه في منطقة تماس على الطريق العام وبجانب مجمع الخدمات (الذي يعتبر
قيادة محور للجيش النظامي واألمن الجوي شمال دمشق) ويتصل مباشر مع حي البيادر المليء
بالمسلحين من اللجان الشعبية.
ومن الجهة الغربية تشرف عليه تلة البحوث العلمية المليئة بالمدافع والرشاشات الموجهة على
الحي وكذلك جبل عش الورور من الشمال.
ومن جهة الشرق يتصل بشكل مباشر مع حارات برزة البلد التي كانت تحت سيطرة مجموعات
الجيش الحر ،هذه األمور مجتمعة جعلت التجمع خط المواجهة بين الطرفين.

تتالت األحداث لتبلغ ذروتها بداية شهر  2٠13/3حتى أصبحت اإلقامة بالتجمع تشكل خط اًر
على سكانه نتيجة كثرة سقوط القذائف وعمليات القنص باإلضافة للحصار الذي تعرض له،

إضافة لدعوات اإلخالء من الطرفين ،بدأ أهالي تجمع حطين بالنزوح عنه شيئاً فشيئاً ليتم تهجير
كل سكان التجمع بمنتصف شهر  ،2٠13/4إال أن سكانه تمكنوا من العودة إليه الحقاً ،وذلك
بعد أن تم توقيع هدنة ما بين الجيش النظامي والمجموعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية
في منطقة برزة البلد.
من جهة أخرى تحت شعار "المتفوقون طليعة المدافعين" عن حقوقنا غير قابله للتصرف ،أقيم
حفل تكريم في مدرسة سعيد العاص في دمشق ،للطالب الفلسطينيين المتفوقين في الشهادتين
الثانوية والتعليم االساسي ،والطالب المتفوقين من أصحاب االحتياجات الخاصة.
وحضر الحفل وفود شعبية وفصائلية وشخصيات فلسطينية ،ووفد عن وكالة األونروا ممثالً بـ

"مايكل امانيه" معاون المدير العام لوكالة الغوث ،وأهالي الطالب المتفوقين ،وفي نهاية الحفل تم
توزيع الجوائز على الطالب.

