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 2620: العدد

 "ثمانينية فلسطينية مهجرة في البقاع اللبناني بال طعام أو دواء"

 األونروا تصرف مساعدة "بدل التدفئة" للفلسطينيين من سورية في لبنان •

 إصابة أحد أبناء مخيم حندرات بانفجار لغم في البادية السورية  •

 األمن السوري يتكتم على مصير الفلسطيني محمود بلطه جي  •

 الجئة فلسطينية في قدسيا 20اختتام ورش تدريب بمشاركة أكثر من   •

27-12-2019 



 

 آخر التطورات

مسنة فلسطينية  "وصلت صوتي هلل وال حاجة بي ألن أوصله للبشر" بهذه العبارة أجابت أم خالد 
عامًا( أحد الناشطين اإلغاثيين الذين أراد تصوير ما وصل إليه حالها من بؤس   86سورية )

 وشقاء، نتيجة تهجيرها ونكبتها الثانية جراء الحرب في سورية. 

المسنة أم خالد من أبناء مخيم اليرموك، تعيش وحيدة في مخيم السندباد في منطقة ثعلبايا بالبقاع 
أمتار، أرضيتها من البيتون وسقفها من "الصفيح   8غرفة صغيرة ال تتعدى مساحتها  اللبناني في

 "الزينكو" الذي ال يقي حر الصيف وبرد الشتاء وتتسرب مياه األمطار منه. 

وتشكو من ظروف معيشية قاسية جدًا، نتيجة عدم وجود من يرعى أمورها ويؤمن احتياجاتها  
 وفر لها موردًا ثابتًا يقيها حاجة السؤال.المادية والطبية، وعدم وجود معيل ي

 
كما تعاني أم خالد من المرض وعدم تذوقها الطعام منذ عدة أيام، معاناة لم تعشها أم خالد إال  
بعد أن حلت لعنة الحرب في سورية وهجرت إلى لبنان، فلم يعد تجد من يعتني بها ويبلسم  

 جراحها. 

ا يوجع القلب أن تسمع أم خالد وهي تحدثك  أحد الناشطين فضل عدم ذكر اسمه قال "إن م
بصوت مخنوق عن مرضها وعدم قدرتها على شراء الدواء، وكيف تجلس عدة أيام بال خبز  

 بسبب قطع الطرقات وقلة الحيلة، مما اضطرها أن تستعير رغيفي خبز من جارتها". 

اصة بالالجئين  من جانب آخر، صرفت وكالة "األونروا" المساعدة الشتوية بدل التدفئة الخ
الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان، وتم تعبأة بطاقة الصراف اآللي الخاصة لهم بمبلغ  



 

  500( ألف ليرة لبنانية لألسر التي تعيش في مناطق يزيد ارتفاعها عن سطح البحر على 565)
 م.

سطح البحر  أما األسر الفلسطينية السورية التي تعيش في مناطق ال يتجاوز ارتفاعها عن 
حيث ستغطي ثالثة اشهر للعائلة ويدفع   ل.ل،( ألف 340( م فسيتم صرف مبلغ قدره ) 500)

 دفعة واحدة.

  26وأشارت األونروا إلى أن المهلة المحددة لسحب المبلغ ال تتجاوز ستة أسابيع ابتداء من 
 األونروا.كانون األول وإال سيتم سحب المبلغ تلقائيًا إلى /

( ألف، حسب إحصائيات  28لالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان بحوالي )ويقدر تعداد ا
، ويعانون من أوضاع معيشية قاسية نتيجة شح  2019األونروا حتى نهاية شباط/ فبراير 

 المساعدات اإلغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة تكاليف الحياة في لبنان.

"شادي حديد" بانفجار لغم في منطقة البادية السورية، وهو  في سورية، أصيب الالجئ الفلسطيني 
من عناصر مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام السوري، وهو من أبناء مخيم النيرب لالجئين 

 الفلسطينيين في حلب.

( الجئًا فلسطينيًا من لواء القدس 90ويشير فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل إلى توثيقه )
 . 2013ل مشاركتهم القتال منذ تشكيله عام قضوا خال

 
في ملف المعتقلين، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمود صبحي  

من سكان مدينة حلب شمال سورية للعام الرابع على التوالي، حيث  1965بلطه جي" مواليد عام 



 

باستخراج جواز سفر، وحتى اآلن لم ترد أثناء قيامه  2015اعتقال في الشهر السابع من عام 
 معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله. 

بدورها ناشدت عائلته أي معتقل مفرج عنه من السجون السورية إبالغها في حال مشاهدة نجلها  
 خالل فترة اعتقاله. 

( معتقل فلسطيني في سجون النظام السوري منهم  1770هذا ووثقت مجموعة العمل حتى اآلن )
 ( نساء. 108)

في سياق آخر، اختتمت منظمة الصليب األحمر الدنماركي والهيئة الخيرية إلغاثة الشعب 
الجئة   20الفلسطيني برنامج التدريب المهني في منطقة قدسيا بريف دمشق، بمشاركة أكثر من 

 فلسطينية.

افًة إلى  ونّظم القائمون فعالية االختتام يوم أمس وحضر المشاركون بهذه الورش وذويهم إض
القائمين عليها ومشرفو الصليب األحمر والهيئة الخيرية، وتم خالل الفعالية تخريج عدد من  

 النسوة اللواتي شاركن في دورة الخياطة للسيدات،

يشار إلى أن برامج تدريب مشتركة بين المنظمات الدولية والمحلية في سورية تستهدف الالجئين  
 الفلسطينيين في عدد من المناطق وخاصة النازحين منهم.

 


