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 2509: العدد

 كرينبول بحث في دمشق أوضاع الفلسطينيين والضغوطات على األونروا  •

 األونروا توزع الدفعة الثانية من المعونات الغذائية على أهالي مخيم السبينة  •

 السجون السورية   تعذيباً فيعام على رحيل الفنان الفلسطيني محمد ديب أبو الرز الذي قضى  •

17-09-2019 

 "الحال مأساته وفاقم فقرفلسطيني سوري يطلق نداء مناشدة بعد أن هده المرض "



 

 آخر التطورات 

أطلق الجئ فلسطيني سوري فضل عدم ذكر اسمه نداء مناشدة للمنظمات اإلنسانية والصليب 
مر الدولي والسفارة الفلسطينية في تركيا وأصحاب األيادي البيضاء لمد يد العون ومساعدته  األح

 في تأمين تكاليف عالجه.  

للخروج مجبرًا من   2018اضطر سمير الجئ فلسطيني من أبناء مخيم اليرموك هو وعائلته عام 
ليستقر به المطاف في إعادة سيطرة قوات النظام السوري عليه، إلى الشمال السوري  اليرموك بعد 

إحدى الخيم بمخيم دير بلوط، إال أنه وبعد شهرين من تواجده هناك أصيب بمرض التهاب برئته،  
ونتيجة عدم توفر الكادر الطبي المتخصص والدواء المناسب تفاقمت حالته الصحية، ما دفعه  

 ذلك للتفكير بدخول األراضي التركية طلبًا للعالج. 

 
اع تدبر أمره بعد أن استدان المال من أحد أصدقائه ودخل إلى مدينة ووفقًا لسمير أنه استط 

كليس، ومن ثم ذهب إلى والده في مدينة العثمانية وهناك حاول أن يدخل المشافي ويعالج نفسه، 
 أمامه بسبب تسجل قيوده كالجئ في مدينة كليس.    موصدهإال أن جميع أبواب المشافي كانت 

طع تحمل نفقات معيشته وتأمين قوت يوم عائلته وعالجه بسبب  وأضاف سمير أنه لم يعد يست
وضعه المادي المزري وعدم قدرته على العمل ووضعه الصحي خاصة أنه مريض بمرض 

بسبب ما مر به من ضيق   مستطردًا أنهالسكري، ويعاني من حدب وجنف في العمود الفقري، 
ة للجهات المعنية لمد يد العون لي وظروف قاسية لم يكن لدي خيار سوى أن أطلق نداء مناشد 

 والمساهمة في عالجي والتخفيف من أوجاعي وآالمي.   



 

من جهة أخرى بحث المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  
»األونروا« بيير كرينبول خالل لقائه ضمه مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية  

  الفلسطينيين أيلول/ سبتمبر الجاري في دمشق، أوضاع الالجئين  15وليد المعلم يوم  والمغتربين
في سورية والضغوط التي تتعرض لها الوكالة والتي تستهدف الدور الهام الذي تلعبه دعمًا  

 للشعب الفلسطيني. 

 
م الذي رفض سورية لمحاوالت إلغاء وكالة »األونروا« واستهداف الدور المه أكد المعلم بدوره 

تلعبه في تقديم جميع أشكال الدعم للشعب الفلسطيني داخل وخارج األراضي الفلسطينية، مؤكدًا 
استمرار سورية في تقديم دعمها الالزم الستمرار »األونروا« في تقديم خدماتها لالجئين  

 .  الفلسطينيين

التي يحتاجها  من جانبه شدد بيير كرينبول على ضرورة استمرار الوكالة بتقديم الخدمات 
الفلسطينيون وحشد الدعم الالزم لمواجهة التحديات الماثلة أمامهم، وأهمية الدور الذي تلعبه  

 »األونروا« في تقديم العون للشعب الفلسطيني.  

في سياق غير بعيد قام مركز توزيع المعونات الغذائية التابع لوكالة غوث وتشغيل الالجئين  
في بلدة سبينة  لمستحقيهاوزيع الدفعة الثانية من السالت الغذائية في بلدة سبينة بت نالفلسطينيي 

ومخيمها، وأشارت األونروا إلى أن هذه المعونة مخصصة للعائالت والحاالت األشد عوزًا، منوهة  
 أيام متتالية.   7لى أنها ستستمر بتوزيع السالت الغذائية لمدة إ

دية ومعيشية غاية في القسوة نتيجة انعكاس  إلى ذلك ُيواجه سكان مخّيم السبينة أزمات اقتصا
وانتشار البطالة بينهم وعدم وجود مورد مالي يعتمدون عليه،   عليهم،تجليات الحرب في سورية 



 

وشح المساعدات اإلغاثية المقدمة لهم من قبل الجمعيات والمؤسسات اإلغاثية ووكالة األونروا، 
 مات البنى التحتية. كما يشتكون من عدم توافر الخدمات األساسية وخد 

، الذكرى األولى لرحيل الفنان الفلسطيني السوري  09-16االثنين إلى ذلك صادف يوم أمس 
قائد ومغني فرقة بيسان سابقًا وعضو   1967"محمد ديب محمود أبو الرز" )أبو رام( مواليد عام 

 منظمة فدا الفلسطينية الذي قضى تحت التعذيب في سجون النظام السوري. 

الرز أحد أبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق ومن سكان حي الحجر األسود اعتقل عام  أبو 
من قبل عناصر حاجز البطيخة أثناء محاولته الخروج من مخيم اليرموك، واشتهر  2013

بأغنيته "لّوع الجمال قلبي"، وشارك مع فرقة "الجذور" بالتسجيل لعشرات األغاني بمناسبات  
عة أغاني في إحياء التراث والفلكلور الفلسطيني، كما سّجل مع الفنان  انتفاضة األقصى وبمجمو 

والملحن "محمد هباش" العديد من األغاني لعدة مسلسالت كـمسلسل "التغريبة الفلسطينية" وشارك 
بتسجيل أغاني لفرقة "أغاني العاشقين" الجديدة مع الفنان "حسين نازك" و"فرقة إنانا للمسرح  

 على تدريب "فرقة عائدون للدبكة الشعبية" في مركز يافا الثقافي.الراقص"، كما أشرف 

 


