
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2798  العدد
22-06-2020 

 

 صرخة أم: "أنقذوا ولدي قبل أن أفقده""                                             

" 

 تقرير لمجموعة العمل دفع مؤسسة خيرية للتكفل بعالج فلسطيني سوري •

 ارتفاع األسعارتذمر في مخيم النيرب جراء  •

 جولة تفقدية لألونروا في درعا وزيارة مرتقبة لحلب •

 العائدون من سورية إلى غزة يعتصمون أمام األونروا •



 

 آخر التطورات:  

جددت والدة الطفل الفلسطيني السوري "حسن أحمد المغربي" البالغ من العمر ثماني سنوات، من 

التعمير في عين الحلوة جنوب لبنان الذي يواصل صراعه  أبناء مخيم اليرموك المهجر إلى منطقة 

مع مرض سرطان المعدة منذ أكثر من عامين، نداء مناشدتها للمنظمات اإلنسانية والهالل 

والصليب األحمر ومؤسسات العمل األهلي واإلغاثي ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية في  

عاناتها ومد يد العون والمساعدة لها لمواصلة لبنان، وأصحاب األيادي البيضاء إلنقاذها من م

 عالج نجلها.

 

وأشارت أم محمد أن حالة ولدها الصحية عادت للتدهور من جديد جراء عدم تناوله الدواء 

بموعده وأخذ الجرعات بموعدها المحدد، نتيجة عدم قدرتها شراء الدواء له، بسبب غالء األدوية، 

  وقلة ذات اليد وأوضاعها االقتصادية المتردية، مما اضطرها لنقله إلى مشفى الراعي بمدينة صيدا

جنوب لبنان، وهناك تم عرضه على دكتور مختص فأخبرها أن ولدها بحاجة إلى فحوصات 



 

ألف  200وصور أشعة جديدة، منوهة إلى أن مشفى الراعي طلبوا منها أن تدفع مبلغ وقدره  

 لبناني كتأمين دخول، وقد تم دفعها من فاعل خير. 

ماليين ليرة لبنانية ما يعادل  3تابعت أم محمد قصتها قائلة إن المطلوب منها اآلن تأمين 

ألف ليرة لبناني، وأوضحت أن   200$ كمصاريف لعالج ولدها، وهي ال تملك منهم إال  800

 من المبلغ المطلوب.   %40وكالة األونروا تكفلت بسداد 

إلى ذلك تكفلت الجمعية اإلسالمية في الداخل الفلسطيني المحتل )شباب كفر قاسم( بعالج  

ني "عدنان عبد هللا" المصاب بمرض الشلل اإلرتعاشي، إضافة إلى عائلته، وذلك الالجئ الفلسطي

 بعد تقرير نشرته مجموعة العمل ضمن مشروع "هذه حكايتي".

 

وقال مراسل مجموعة العمل في تركيا إن تقرير مجموعة العمل لقي تفاعاًل وتعاطفًا من قبل  

محمد عدنان عبد هللا"، وعرض عليه  الجمعية، ودفعها للتواصل مع نجل المريض، الشاب "

 المساعدة ومد يد العون لألسرة. 



 

وأضاف مراسلنا إلى أن الجمعية قامت بجمع تبرعات مالية للعائلة استطاعت من خاللها اجراء 

ألف دوالر تكللت بالنجاح، كما   40عملية جراحية لألب المريض في تركيا بتكلفة تجاوزت 

لمريض، وزوجت الشاب محمد ومنحته اإلمكانيات لمواصلة تكفلت الجمعية بمصاريف عائلة ا

 دراسته الجامعية إلى جانب شقيقاته. 

وكانت العائلة قد ُهجرت من مخيم اليرموك بعد قصفه من قبل قوات النظام إلى منطقة جديدة  

الفضل بريف دمشق، وإثر حملة النظام على المنطقة ووقع مئات القتلى بين النساء واألطفال، 

 العائلة إلى تركيا وتمكنت من دخولها بطرق غير نظامية، وسكنت في منطقة العثمانية.    هاجرت 

في سياق مختلف أثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومادة المازوت وغياب الخدمات األساسية  

والرقابة الحكومية، موجة من الغضب والرفض واالنتقاد الشديد بين سكان مخيم النيرب لالجئين  

سطينيين في حلب، الذين عزوا أسباب ارتفاع األسعار إلى الفوضى واحتكار التجار ونفاد  الفل

العديد من السلع في األسواق، وذلك بالتزامن مع انهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر  

 األمريكي. 



 

 

يأتي ذلك وسط أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها سكان مخيم النيرب ومدينة حلب، في ظل 

 قانون قيصر وجائحة كورونا.

حزيران جولة   18من جهة أخرى نفذ مدير شؤون األونروا في سورية "أمانيا مايكل إيبي" يوم  

تفقدية إلى درعا جنوب سورية، تضمنت زيارة لمركز األونروا الصحي، ولقاًء بممثل الهيئة العامة  

 موظفي وكالة الغوث.لالجئين الفلسطينيين العرب في درعا وبالالجئين الفلسطينيين و 

أطلع أمانيا الالجئين على آخر المستجدات حول الوضع المالي للوكالة وأولويات عملها 

وخططها، واحتياجاتهم اإلنسانية الملحة ودعم الوكالة في ظل الوضع االقتصادي اآلخذ بالتدهور  

 السريع.



 

 

دأ اليوم األحد، وذلك وأعلن عن زيارة مرتقبة لمدير شؤون األونروا في سورية إلى حلب تب

لالطالع على وضع الالجئين الفلسطينيين في مخيمي حندرات والنيرب في ظل جائحة كورونا  

 وغالء المعيشة. 

باالنتقال إلى غزة نّظم الالجئون الفلسطينيون العائدون إلى قطاع غزة اعتصامًا أمام مقر وكالة 

ألحد احتجاجًا على عدم دفع الوكالة بدل غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" اليوم ا

اإليجار الخاص بالالجئين من سورية إلى غزة، حيث لم يتلق الفلسطينيون السوريون بدل اإليجار  

 من الوكالة منذ قرابة العامين.



 

 

الجئ فلسطيني سوري عادوا إلى القطاع بسبب الحرب في سورية أوضاعًا   350ويعيش نحو 

واقتصادية غاية بالسوء، وذلك بسبب الوضع العام الذي يعانيه قطاع غزة بسبب معيشية 

الحصار المشدد المفروض عليه من جهة، وتقصير الجهات الرسمية والفصائل واألونروا بتحمل  

  مسؤولياتها تجاههم.


