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طالب فلسطينيون سوريون ضمن المراتب العشر األوائل في مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى  •

 لبنان

 معدل البطالة بين الالجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان %52األونروا:  •

 األمن السوري يغيب قسراً الفلسطيني أحمد حسين خالد •

 "اختطاف األطفال كابوس يؤرق أهالي مخيم جرمانا"

 2363: العدد
24-04-2019 



 

 آخر التطورات

رة الخطف التي زادت خالل العام الجاري، إذ أدت إلى خلق يشكو أهالي مخيم جرمانا من ظاه
حالة من الخوف لديهم على أبنائهم، بسبب قيام مجموعات مسلحة باحتجاز عشرات المدنيين، 

 وطلب فدية مالية، مقابل إطالق سراحهم.

معنية والقت هذه العمليات موجة استياء كبيرة لدى سكان المخيم، الذين طالبوا الجهات األمنية وال
 باتخاذ التدابير الالزمة لحمايتهم وحماية أطفالهم الذين لم يعد يأمنون عليهم الخروج من منازلهم.

وكان مخيم جرمانا شهد في اآلونة األخيرة ازديادًا ملحوظًا في عمليات الخطف وفقدان األطفال، 
السورية دمشق، حيث ُفقد الطفل الفلسطيني زين أحمد طعمة في منطقة شارع األمين بالعاصمة 

نيسان/ ابريل، بعد خروجه من مدرسته )فلسطين( التابعة لوكالة األونروا، كما ُفقد  1يوم االثنين 
نيسان/ ابريل الجاري، من أمام  18سنوات( يوم  3الطفل الفلسطيني تيم سامر جميل سرور )

عائلته ممن فرن معجنات في مخيم جرمانا، ولم يعلم عنه أي شيء حتى اللحظة، فيما ناشدت 
 يعرف أي معلومات عن نجلها المفقود مراسلتها وتزويدها بها.

 
بدورها نشرت إحدى صفحات منصات التواصل االجتماعي )الفيس بوك( المعنية بنقل أخبار 
مخيم جرمانا فيديو لطفلة من أبناء المخيم تتحدث فيه عن كيفية محاولة اختطافها من قبل 

قامت بحذف الفيديو في وقت الحقًا، ونشرت عوضًا عنه  عصابة مجهولة الهوية، إال أنها
تعليمات حول أبرز الطرق لحماية األطفال من التعرض لعملية الخطف، منوهة إلى أن الكابوس 
األكبر عند األهل هو رؤية أوالدهم في خطر، ويشّكل احتمال تعّرضهم للخطف أمرًا فظيعًا 

 ومخيفًا ال يمكنهم تحّمله. 



 

استطاع خمسة طالب فلسطينيون من مدارس االونروا بينهم أربعة طالب من أما في لبنان 
والطالبة سميحة محمد  2001فلسطينيي سورية المهجرين إلى لبنان هم: مجد عرجاوي مواليد 

، الوصول إلى 2007، وسارة علي عجاوي، وشهد احمد قاسمو مواليد 2003خزاعي مواليد 
زوا ضمن الئحة العشرة األوائل في مسابقة تحدي القراءة العربي المرحلة الثالثة ما قبل النهائي وفا

 ، التي نظمتها إمارة دبي على مستوى لبنان.2019لعام 

من جانبهم عبر الطلبة عن خيبة أملهم وحزنهم وألمهم بسبب عدم تكريمهم بالشكل الالئق 
الختامي للتظاهرة  ومعاملتهم بطريقة غير إنسانية، وحرمانهم من السفر إلى دبي لحضور الحفل

" بدورته الرابعة بسبب كونهم "من أصل غير 2019العربية الكبيرة " تحدي القراءة العربي 
 لبناني".

 
كما اتهم الطالبة اللجنة المشرفة على المسابقة في لبنان، بالتعامل معهم بعنصرية مقيتة حيث 

ر والميداليات قبل بدء طلبت منهم الخروج من قاعة الحفل، وقامت بتسليمهم شهادات التقدي
التكريم، وأبلغتهم أنهم لن يتمكنوا من السفر إلى دبي للمشاركة في التحدي النهائي كونهم الجئين 

دوالر وهي "مكرمة من  100فلسطينيين، مشيرين إلى أن الجائزة التي ستقدم لهم عبارة عن 
عد ذلك طلبوا مهم الدخول دوالر، ب 1000اليونسيف"، أما الفائزين اللبنانيين ستكون جوائزهم 

 والجلوس في القاعة.

في غضون ذلك أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( في تقريرها التي 
بشأن أزمة سوريا اإلقليمية"، ووفقًا لقاعدة  2019أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة 

جئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان، مشيرة معدل البطالة بين الال %52بياناتها، أن أكثر من 



 

إلى 20سنة، و 25إلى أن ما يقرب من نصف عدد فلسطينيي سورية في لبنان تقل أعمارهم عن 
سنة. ومن بين جميع الفئات العمرية من الالجئين  24و 15% منهم تتراوح أعمارهم بين  25

 57ويرتفع هذا المعدل إلى  %36الة الفلسطينيين في لبنان، يعاني الشباب من أعلى معدل للبط
 % بينهم، بسبب طول األزمة وعدم تمكنهم من العمل لتحسين ظروف معيشتهم. 

% من الالجئين الفلسطينيين من سوريا في  89وكانت األونروا أشارت في ذات التقرير إلى أن 
وأن أكثر من  منهم يفتقرون لألمن الغذائي، %95لبنان يعيشون تحت خط الفقر، منوهة إلى أن 

%من الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يعتمدون على المساعدات النقدية التي  80
 تقدمها األونروا باعتبارها المصدر الرئيسي للدخل.

في شأن مختلف يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني أحمد حسين خالد من مواليد 
بعد أن اعتقله عناصر حاجز الحسينية التابع لألجهزة األمنية  للسنة السابعة على التوالي، 1960

 .05/03/2013السورية يوم 

ومنذ ذلك الوقت ال يوجد معلومات عنه، وناشدت عائلته من لديه معلومات أو تمكن من رؤيته 
 أن يتواصل معهم، وهو من أبناء مخيم اليرموك بدمشق.

 


