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 2661: العدد
06-02-2020 

 األونروا في لبنان تتجاهل شكوى المهجرين الفلسطينيين ضد بنك البحر المتوسط  •

 سنوات  6األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "فتحي السهلي" منذ  •

 أعمال عنف في مخيم الالجئين موريا اليوناني  •

 "اغتيال الجئ فلسطيني في المزيريب جنوب سورية"



 

 آخر التطورات

اغتال مجهولون الالجئ الفلسطيني "ياسين العواد" في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي جنوبي  
 سورية، في حادثة هي الثانية خالل أقل من شهر.

ل مجموعة العمل جنوب سورية إن مسلحين قاموا بإطالق النار على الضحية أثناء  وقال مراس
 تواجده بالقرب من محله التجارّي في البلدة والذوا بالفرار. 

وأشار مراسل مجموعة العمل إلى أن حوادث القتل واالغتياالت والخطف باتت هاجسًا يؤرق  
ونة األخيرة طالت عدد من السوريين  سكان بلدة المزيريب نتيجة تكررها بشكل كبير في اآل

 والالجئين الفلسطينيين. 

 
إلى ذلك، اتهم ناشطون فلسطينيون وكالة األونروا في لبنان بتجاهل شكوى المهجرين الفلسطينيين  
من سورية ضد بنك البحر المتوسط، لعدم تمكنهم استالم المساعدة الشتوية المخصصة لهم من  

 قبل الوكالة.

"لماذا تترك األونروا المهجرين يواجهون مصيرهم بزيادة معاناتهم مع البنك   وتساءل الناشطون 
لعدم تمكنهم من استالم المساعدة الشهرية حتى هذه اللحظة" وأشار الناشطون "أن الكثير من  
المهجرين تقدموا بشكواهم واعتراضاتهم للبنك، وفي كل مراجعة من قبل المستفيدين يقال لهم لم  

 .م األعذار الواهية من قبل البنك"يحصل شيء، وتقد 

وجدد الناشطون والالجئون الفلسطينيون السوريون في لبنان بأن تعيد األونروا النظر في تعاملها  
 مع بنك "البحر المتوسط" بسبب سوء تعامله مع المهجرين الفلسطينيين. 



 

ينيين السوريين  وتصرف وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" لالجئين الفلسط
ألف ليرة لبناني بدل إيجار لكل عائلة فلسطينية  150المهجرين في لبنان بشكل شهري، مبلغ 

 ( ألف ليرة لبنانية لكل شخص.40الجئة من سورية، وبدل طعام )

في ملف المعتقلين، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "فتحي محمد 
من شارع علي الوحش في منطقة   2014-01-05، حيث اعتقل يوم 2014السهلي" منذ عام 

حجيرة جنوب دمشق، بعد محاولة خروجه من مخيم اليرموك خالل الحصار، وهو من مواليد 
1995. 

هذا ووثق فريد الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية حتى لحظة تحرير  
 ي سجون النظام السوري، بينهم نساء وأطفال.( معتقل فلسطيني ف1782الخبر بيانات )

من بالد المهجر، اندلعت اعمال عنف أول أمس، بين المهاجرين في مخيم الالجئين موريا على  
جزيرة ميتليني اليونانية والشرطة اليونانية بعدما منعت األخيرة من وصول ألفي متظاهر إلى  

 العاصمة ميتليني. 

الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين  وقالت وسائل إعالم يونانية إن 
كانوا يحاولون اختراق طوق تم إنشاؤه على الطريق الرئيسي المؤدي من موريا إلى ميتيليني وإن  

 المصادمات مستمرة مع استمرار المسيرة للوصول إلى عاصمة الجزيرة. 

 
خضع إلشراف الحكومة اليونانية من  ألف مهاجر في مخيم موريا الذي ي 12ويعاني أكثر من 

ازدحام شديد وأوضاع إنسانية سيئة، وإحباط كبير جراء التأخير في طلبات اللجوء التي قد 
 تستغرق ما يصل إلى عامين أو أكثر. 



 

الجئ فلسطيني سوري يعيشون تحت وطأة الخوف وشتى أنواع   465يشار أن ما يقرب من 
ليونانية، نتيجة حالة انعدام األمن وتكرار اندالع الحرائق العنف في مخيم موريا بجزيرة ليسبوس ا

 ومحاوالت االنتحار وأعمال العنف الخطيرة والقتل والطعن والمشاجرات.


