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 2614: العدد

 "فلسطينيو سورية في لبنان يطالبون "أونروا" بمساعدات عاجلة وقفة احتجاجية.."

 تكريم الطالب الفلسطينيين المتفوقين في دمشق  •

 األمن السوري يواصل يخفي قسرياً الشقيقين الفلسطينيين "أحمد ومحمد عوض"  •

 الموت يغيّب المفكر والباحث الفلسطيني عبد الرحمــــن محمد غنيــــم  •

 خير أمة توزع مادة الفحم على العائالت الفلسطينية السورية بمدينة أنطاكيا التركية  •
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 آخر التطورات

رين من سوريا إلى لبنان وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة األونروا نفذت رابطة الفلسطينيين المهج
في بيروت تعبيرًا عن مدى المعاناة التي يعيشها الالجئون الفلسطينيون القادمون من سورية في  

 لبنان. 

وسلمت الرابطة إدارة الوكالة مجموعة مطالب تخّص المهجرين من سورية، أبرزها تقديم مساعدة  
نظرًا لتدهور الوضع في لبنان، وتوضيح االستراتيجية التي تتعاطى األونروا من   عاجلة واستثنائية

 خاللها مع وجود الفلسطينيين السوريين في لبنان. 

وأشارت الرابطة أنها بصدد التواصل مع الجهات المانحة للفلسطينيين السوريين كدولة قطر، 
كل جهة مانحة مسؤولياتها من حيث  النمسا، الصندوق االئتماني األوروبي وغيرها، لكي تتحمل 

 وصول المساعدة المقدمة للجهة المستهدفة.

 
( ألف، حسب إحصائيات  28ويقدر تعداد الالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان بحوالي )

، ويعانون من أوضاع معيشية قاسية نتيجة شح  2019األونروا حتى نهاية شباط/ فبراير 
 موارد مالية ثابتة وصعوبة تكاليف الحياة في لبنان. المساعدات اإلغاثية وعدم توفر

في دمشق، كرمت الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب الطالب الفلسطينيين المتفوقين في  
 دمشق، بحضور عدد كبير من الطلبة وممثلي الفصائل والهيئات والجمعيات الفلسطينية. 

ون األول/ ديسمبر عدد من الكلمات التي كان 19تخلل الحفل الذي أقيم أول أمس الخميس 
أكدت على ضرورة الوعي والثقافة بين جيل الشباب لالرتقاء والحفاظ على القضية الفلسطينية،  

 وأهمية دور الشباب الفلسطيني المثقف في الدفاع عن فلسطين. 



 

في   في ختام الحفل تم تكريم الطالب المتفوقين من مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية
 سورية. 

يذكر أن المئات من الطالب الالجئين الفلسطينيين السوريين قد حرموا من حقهم بالتعليم بسبب  
الحرب السورية، حيث تعرضت العديد من المنشآت الدراسية في مخيم اليرموك ودرعا وتجمع  

 .المزيريب للتخريب 

طينيين " محمد وأحمد عوض" في ملف المعتقلين، يواصل النظام السوري اعتقال الشقيقين الفلس
  - 26للعام السادس على التوالي، حيث اعتقل األمن العسكري في مدينة حماة محمد بتاريخ 

 . 1986، وهو من مواليد 2013  -12

أثناء   2014/ 6/  20فيما اعتقل األمن السوري أخيه أحمد على الحدود اللبنانية السورية بتاريخ 
 . 1985عودته من لبنان، وهو من مواليد 

علمًا أن األمن السوري يعتقل حاالت عديدة من األشقاء والعائالت الفلسطينية بمن فيها من  
النساء واألطفال اليزال مصيرهم مجهواًل حتى اللحظة، في حين تم توثيق حاالت ألشقاء  

 النظام.وعائالت قضوا تحت التعذيب في سجون 

 ًا في سجون النظام السوري.( معتقاًل فلسطيني 1769ووثقت المجموعة حتى اآلن )

كانون األول/ ديسمبر في دمشق الكاتب والباحث  19إلى ذلك، غيب الموت أول أمس الخميس 
الفلسطيني والمفكر "عبد الرحمن محمد غنيم" ، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، ورئيس اتحاد 

 عامًا.   73الكّتاب والصحفيين الفلسطينيين في سورية عن عمر ناهز 

 



 

، وتلقى تعليمه في غزة، وتخّرج في جامعة 1944غنيم في قرية المغار في فلسطين عام ولد 
القاهرة، حاماًل اإلجازة في االقتصاد والعلوم السياسية، وعمل في اإلذاعة، وأصبح رئيس تحرير  
عدد من المجالت، وأنشأ دار الجليل للنشر، وهو عضو جمعية البحوث والدراسات في اتحاد  

 كتابًا تنّوعت بين الشعر والدراسات السياسية والفكرية.  34ب بدمشق، وللراحل الكتاب العر 

 

 لجان عمل أهلي

وزعت جمعية خير أمة على العائالت الفلسطينية السورية في مدينة أنطاكيا التركية مادة الفحم  
، وبحسب وسالمًا( دفئاً )شعار تحت  2019وذلك ضمن مشروع الشتاء الذي أطلقته لعام 

 اإلندونيسية،  KNRPئمين على جمعية خير أمة أن توزيع مادة الفحم تم بتبرع من جمعية القا
يد العون والمساعدة لهم والتخفيف من   السوريين ومد وذلك لمساعدة الالجئين الفلسطينيين 

 أعبائهم االقتصادية. 

شتوية بطانيات وألبسة   بتوزيع مساعدات الجدير ذكره أن جمعية خير أمة قامت منذ عدة أيام 
 شتوية على األسر الفلسطينية السورية األشد فقرًا وعوزًا القاطنين في مدينة بورصة التركية. 

 


