
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األونروا ستبدأ بترميم مدارسها ومنشآتها في مخيم اليرموك •

 البطالة وغالء المعيشية أبرز وجوه معاناة الالجئين في مخيم جرمانا •

 تدهور الوضع األمني في مخيم الميه وميه يثير مخاوف وقلق فلسطينيي سورية •

 تعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان •

    2174  العدد
17-10-2018 

 "يوماً من اعتقاله 20تركيا تفرج عن الفلسطيني السوري "عمار أحمد عبود" بعد "



 

 آخر التطورات

أكتوبر عن الالجئ الفلسطيني السوري "عمار  15أفرجت السلطات التركية يوم أمس االثنين 
قل من قبل عناصر شرطة إسطنبول من ساحة أحمد عبود" من أبناء مخيم اليرموك، الذي اعت

يومًا بحجة  20اسنيورت في منطقة جمهوريات ميدان هو وخمسة من الالجئين السوريين، منذ 
 انتهاء صالحية اذن السفر الممنوح له. 

من جانبه أكد العبود لمجموعة العمل عبر اتصال هاتفي أن السلطات التركية أفرجت عنه بعد 
فلسطينية رسمية وأهلية، منوهًا إلى أنه تم تسوية وضعه القانوني تدخل جهات ومؤسسات 

وإعطائه ورقة بيضاء يستطيع التنقل فيها ضمن األراضي التركية ريثما يحصل على الكيملك التي 
 تخوله العيش في تركيا بصفة الجئ. 

 
والسفارة  وكان عدد من الناشطين الفلسطينيين ناشدوا السلطات التركية وجمعيات حقوق اإلنسان

الفلسطينية في اسطنبول التدخل من أجل اإلفراج عن الالجئ الفلسطيني السوري "عمار أحمد 
 .بأسرع وقت وحل أزمتهم وإخراجه من محنته عبود" 

هذا وما تزال السلطات التركية تواصل منع دخول الالجئ الفلسطيني السوري إلى أراضيها بشكل 
نع إعطاء تأشيرة الدخول لهم وخاصة في لبنان ما يضطرهم قانوني، حيث تستمر سفاراتها بم

 لتعريض حياتهم للخطر ودخول األراضي التركية بطريقة غير نظامية.



 

في غضون ذلك نقلت عدة مصادر فلسطينية وإعالمية، أن الحكومة السورية أبلغت وكالة 
التي تعرضت للقصف والدمار  األونروا بموافقتها على ترميم مدارسها ومؤسساتها ومنشآتها

 والنهب في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين. 

وكان سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بدمشق أكد في تصريح لقناة فلسطين يوم 
أكتوبر الجاري على أن وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا ستتدخل إلعادة 15

 شأتها في مخيم اليرموك.ترميم مدارسها ومن

 
هذا وكان مخيم اليرموك يضم قبل اندالع األحداث في سورية عدة مراكز للوكالة، منها 

( 28مستوصفين مدمرين بالكامل، ومركز تأهيل مهني، ومركز دعم الشباب. اضافة الى )
عات ( مدرسة للوكالة في المخيمات والتجم112مدرسة للوكالة تعمل بنظام الفترتين من أصل )

 الفلسطينية في سوريا، اضافة الى ثمانية مدارس حكومية.

من جهة أخرى تعاني العائالت الفلسطينية التي تقطن مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين من 
أزمات معيشية واقتصادية متعددة، حيث يعد ارتفاع إيجار المنازل من أبرز أوجه تلك المعاناة، 

صفوف الالجئين الذين فقد معظمهم مصادر دخلهم بسبب يضاف إليها انتشار البطالة في 
 الحرب في سورية، إلى ذلك يشتكي األهالي من ضعف الخدمات األساسية في المخيم.

عائلة نازحة من أبناء المخيمات الفلسطينية خاصة  5000وكان مخيم جرمانا يستقبل أكثر من 
 والذيابية.من أبناء مخيم اليرموك والحسينية والسيدة زينب وسبينة 



 

أما في لبنان يعيش فلسطينيو سورية في مخيم الميه وميه بمدينة صيدا حالة هلع وتوتر كبيرة 
وذلك على خلفية اندالع اشتباكات عنيفة يوم أمس االثنين بين حركة أنصار هللا وحركة فتح، 

ن كّل حيث استخدم فيها االسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، وقطعت الطرقات المحيطة م  
جريحًا، واندالع النيران في أحد  16االتجاهات، األمر الذي أدى إلى سقوط ما ال يقل عن 

 البيوت وسط مناشدة األهالي بوضع حد لما يجري.

من جانبهم، عبر فلسطينيو سورية عن هواجسهم ومخاوفهم من حدوث أي توتر أمني وانعكاساته 
لحرب الدائرة في سورية إلى لبنان بحثًا عن األمن السلبية على حياتهم، بعدما هربوا من أتون ا

واألمان، كما طالبوا طرفي النزاع بوضع حّد للفلتان األمني الذي يحصل بين الفترة واألخرى من 
 أجل مأرب ومصالح شخصية.

 
في سياق مختلف قامت وكالة "األونروا" بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين 

بدل إيجار لكل عائلة  ($100ين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ )الفلسطينيين السوري
 لكل شخص.( $27( ألف ل.ل، حوالي )40فلسطينية الجئة من سورية، وبدل طعام )

( 31إلى ذلك ال يزال الالجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية والذي يقدر تعدادهم بحوالي )
، يعانون من أوضاع 2016كانون األول عام ألف، بحسب إحصائيات األونروا حتى نهاية 

معيشية قاسية نتيجة شح المساعدات اإلغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة تكاليف 
 الحياة في لبنان.


