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                      "األمن السوري يعتقل عائلة فلسطينية أثناء محاولتها السفر إلى تركيا"                

 دورة إعداد داعم نفسي يف مخيم السيدة زينب 

 "سنوات  7سليمان" وولديه منذ النظام يواصل اعتقال الفلسطيني "محمد 

" 

 غالء األسعار وكورنا معاناة يومية للفلسطينيين السوريين يف لبنان  •
 لصالة يف مساجد مخيم خان الشيح بسبب "كورونا" تعليق ا •
 أهالي مخيم اليرموك يستذكرون بألم مجزرة حي الجاعونة  •



 

 آخر التطورات

زة األمنية السورية ىلع اعتقال الالجئ الفلسطيني  أقدم األمن العسكري التابع لألجه

أيام بالقرب من إدلب أثناء   7وزوجته وطفليه، منذ حوالي  1985"ميمون ناصر" من مواليد 

محاولته الدخول إلى األراضي التركية، بهدف السفر منها إلى إحدى الدول األوروبية بحثًا عن  

 االستقرار والعيش الكريم.  

 

صادر خاصة ملجموعة العمل إن زوجة ميمون وطفليه التوأم تم وضعهما  من جانبها قالت م

 يف أحد مراكز الحجر الصحي بمدينة حلب، فيما لم يعرف مصير ميمون ناصر حتى اللحظة.  

من جهة أخرى بينما ينشغل لبنان بأزماته العديدة من انتشار فيروس كورونا املستجد،  

عاناة الالجئين الفلسطينيين السوريين يف لبنان مع  ، واالنهيار االقتصادي تزداد م19-كوفيد

غياب العناية الصحية وعدم وجود أدنى وسائل الوقاية والحماية من اإلصابة بفايروس  

كورونا، إضافة ألوضاعهم املعيشية واالقتصادية القاسية التي ازدادت سوءًا بسبب تدهور  

مالي يقتاتون منه، وانتشار البطالة بين  الليرة أمام الدوالر، وغالء األسعار وعدم توفر مورد 



 

، إضافة إلى شح املساعدات اإلغاثية املقدمة لهم من املؤسسات والجمعيات  مصفوفه

 الخيرية.  

 

الصعد   كافة  ىلع  عديدة  أزمات  تنخرها  التي  السورية  الفلسطينية  العائالت  باتت  فيما 

ئا'' وسط انعدام مقومات العيش  القانونية واالجتماعية واملعيشية، تعيش واقعا'' إنسانيا'' سي

الكريم، حتى أنهم باتوا مهددين بالفقر املدقع، ووفقًا  ملا أعلنته وكالة األونروا يف تقريرها  

بشأن أزمة سوريا اإلقليمية"، أن حوالي    2020الذي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة  

لألمن الغذائي، وهم بالتالي    من الالجئين الفلسطينيين السوريين يف لبنان يفتقرون  95%

يف حاجـة ماسة للمسـاعدات اإلنسـانية املستمرة، كما أشارت األونروا يف ذات التقرير إلى  

% من الالجئين الفلسطينيين من سوريا يف لبنان يعيشون تحت خط الفقر، منوهة    89أن  

من   أكثر  أن  يعتمدو  80إلى  لبنان  يف  السوريين  الفلسطينيين  الالجئين  ىلع  %من  ن 

 املساعدات النقدية التي تقدمها األونروا باعتبارها املصدر الرئيسي للدخل. 



 

يف سياق ذي صلة شدد عدد من الناشطين وصفحات التواصل االجتماعي الفيس بوك ىلع  

بقرار وزارة الصحة السورية التي أعلنته يوم أمس األحد  الشيح    خانمخيم  ضرورة التزام أهالي  

يومًا اعتبارًا   15ة والجمعة يف محافظة دمشق وريفها ملدة واملتضمن تعليق صلوات الجماع

 آب/أغسطس الحالي، وذلك بسبب ازدياد تفشي فيروس كورونا.   3من يوم اإلثنين، املوافق 

 

يف حين أفادت مصادر خاصة ملجموعة العمل من داخل املخيم عن تسجيل إصابات مؤكدة  

األه العديد من  بفايروس كورونا، ولكن  األهالي  ويعتبرون  بين  بإصابته،  التصريح  الي يخشى 

 اإلعالن عن إصابة أحد أفراد عائلتهم بالشيء املشين واملعيب.  

وااللتزام   بيوتهم  يف  صلواتهم  ىلع  للحفاظ  الشيح  خان  مخيم  أهالي  الناشطون  دعا  كما 

 بالضوابط التي فرضتها الظروف الراهنة يف ظل انتشار فيروس كورونا املستجد. 

ذكرى الثامنة ملجزرة الجاعونة يف مخيم اليرموك يستذكر أبناء املخيم بألم  إلى ذلك ويف ال

يوم   املغرب  أذان  الذين فقدوهم قبيل  املخيم  2012آب    2-رمضان    14ضحاياهم  هّز  ، حيث 

انفجار عنيف جراء سقوط قذيفة هاون قضى خاللها عدد من املدنيين، وعند تجمع األهالي  



 

ثاني قذيفة  تسقط  الجرحى  قضاء  إلسعاف  ووثق  املجزرة،  وتحدث  املكان  نفس  يف    22ة 

 ضحية بينهم أطفال.  

 

ومحمد   غنيم،  وعالء  عليان،  وفتحي  طلوزي،  وإبراهيم  طلوزي،  أنس  الطفالن  هم:  الضحايا 

عنبتاوي، ورافع الرفاعي، وعبد الله الصالح، ومحمد مشينش، وأحمد عريشة، "محمد الرفاعي"،  

أيوب"، "محمود قناه"، "عالء محمد غنيم"، "محسن وليد    "وائل عدنان عطية األحمد"، "بهاء 

قداح"،   الدين  "عماد صالح  "خيرو حميدة"،  عليان"،  "يحيى  عريشة"،  أكرم  "أسامة  مشينش"، 

 سنة(، وعمر خير الدين دبور.    13"محمد عنبتاوي"، "فتحي عليان"، "عبد الله الصالح )


