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   2326  العدد

 "( ألفاً إلى لبنان28( ألفاً من فلسطينيي سورية غادروها منهم )120) األونروا:"

 األونروا تنفي ما يتم تداوله عن عزمها تهجير الجئي فلسطينيي سورية ولبنان إلى دول أخرى •

 مسيرة تضامنية في مخيمي دير بلوط والمحمدية مع ضحايا المسلمين في نيوزيلندا  •

 مخيم العائدين في حمص أزمات ومعاناة متواصلة •

18-03-2019 



 

 آخر التطورات

لالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى "األونروا"، أن أعلنت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل ا
( ألفًا 28( ألف الجئ منهم )120عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين غادروا سورية بلغ )

 لجؤوا إلى لبنان.

جاء ذلك خالل تصريح أداله المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
ألفا من  560وا "بيير كراهينبول" إلحدى وكاالت األنباء مشيرًا إلى أن الفلسطينيين األونر 

الالجئين الفلسطينيين في سوريا كانوا يتمتعون باالكتفاء الذاتي قبل الصراع، وأن فئة قليلة منهم 
 هي التي كانت تعتمد على المساعدات اإلنسانية الطارئة.

 
ألفًا،  440فلسطين في سورية حاليًا إلى نحو  وأوضح أن التقديرات تشير إلى تراجع أعداد الجئي

بالمئة منهم يعتمدون كليًا على المساعدات اإلنسانية لتوفير سبل  95منوهًا إلى أن أكثر من 
 الحياة.

وإلى  28000ووصف "كراهينبول" الوضع بالنسبة ألولئك الذين فروا إلى لبنان وعددهم حوالي 
 للغاية.، بأنه صعب 17000األردن وعددهم حوالي 

في سياق غير بعيد نفت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( في لبنان 
الشائعات التي يتم تداولها في اآلونة األخيرة على بعض منصات التواصل االجتماعي بأن 

يمين الوكالة في لبنان أعلنت عن تلقيها طلبًا من األمم المتحدة بتوزيع الالجئين الفلسطينيين المق
 في لبنان من بينهم فلسطينيي سورية على عدد من الدول. 



 

وشددت األونروا في بيان صحفي أن هذه االدعاءات عارية عن الصحة وال أساس لها جملًة 
وتفصيال، مؤكدة على أنها مستمرة في تقديم خدماتها لالجئي فلسطين في أقاليم عملها الخمسة 

 مم المتحدة.بحسب الوالية التي منحت اليها من األ

ونوهت األونروا في لبنان أن الوكالة غير معنية بأي شائعات تتحدث عن نقل الالجئين 
الفلسطينيين الى أي مكان، ويهمنا أن نؤكد أن لألونروا قنوات رسمية هي الوحيدة المخولة حصرًا 

 نشر أي تصريح خاص بالوكالة".

ان، تبادلوا بيانًا قالوا انهم تلقوه من وكالة وكان عدد من الالجئين الفلسطينيين في سوريا وفي لبن
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )االونروا( يفيد ان ادارة المنظمة تلقت ايعازًا من األمم 
المتحدة في نيويورك ينص على "ضرورة العمل مع جميع مكاتب االونروا المنتشرة في دول العالم 

 ن الفلسطينيين في سوريا ولبنان في دول أخرى.للبدء في اإلعداد لتوزيع وتوطين الالجئي

في شأن أخر نفذ أهالي مخيمي دير بلوط والمحمدية في الشمال السوري يوم األحد مسيرة 
تضامنية مع الضحايا المسلمين الذين تعرضوا لمذبحة إرهابية جراء هجوم متطرف استرالي على 

صالة الجمعة المنصرم، ما أدى إلى مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" فى نيوزيلندا خالل 
 آخرين. 48شخصًا وإصابة حوالي  50قضاء ما ال يقل عن 

 
وندد المتظاهرون بأشد العبارات الهجومين اإلرهابيين، معربين عن خالص التعازي والمواساة 
ألسر الضحايا، متمنين سرعة الشفاء للمصابين، مشيرين إلى أن هذا العمل اإلرهابي البغيض 

دين له، والذي استهداف األبرياء يعد من أبشع صور اإلرهاب، ويتنافى مع كل مبادئ  الذي ال
 اإلنسانية التي يتشدق بها الغرب. 



 

باالنتقال إلى وسط سورية يعاني مخيم العائدين في حمص أزمات معيشية خانقة، إذ يشتكي 
مستمر، كما يجد أبناء  بشكلو  األهالي في المخيم من انقطاع التيار الكهربائي ولساعات طويلة

المخيم صعوبات كبيرة في تأمين الغاز للطبخ والتدفئة وبأسعار مرتفعة، مما اضطرهم ذلك 
للوقوف بطوابير طويلة منذ ساعات الفجر للحصول على أسطوانة غاز، يترافق ذلك مع غالء 

سوريا  فاحش في األسعار وانتشار البطالة وضعف الموارد المالية، بسبب أحداث الحرب في
 والتي أثرت بشكل كبير على المخيمات الفلسطينية.

هذا وكان مخيم العائدين بحمص قد شهد في ظل أحداث الحرب سقوط ضحايا من الالجئين 
الفلسطينيين باإلضافة إلى حمالت االعتقال من قبل األجهزة األمنية السورية، فقد وثقت مجموعة 

 ن في مدينة حمص وال يعلم عن مصيرهم شيء.من الالجئين الفلسطينيي 234العمل اعتقال 

 


