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 2697: العدد
13-03-2020 

 للعام الثامن الصحفي الفلسطيني "مهند عمر" مختف قسرياً في سورية  •

 مخاوف من انتشار فايروس كورونا في مخيمات الجزر اليونانية  •

 مليون دوالر لألونروا  15,5الدنمارك تعلن عن تبرع  •

 "مخلّفات الحرب تهّدد حياة أهالي مخيم حندرات في حلب"



 

 آخر التطورات

اشتكى أهالي مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب، من انتشار األلغام والقنابل العنقودية،  
 ضة.التي خلفتها الحرب بين قوات النظام السوري والمعار 

وقال مراسل مجموعة العمل، إن هذه المخلفات تشكل خطرًا حقيقيًا على أهالي المخيم وتهديدًا 
دائمًا لهم وألطفالهم الذين ال يدركون مدى الخطر الناتج عن العبث بها، فقد قضى طفل من أبناء  

 أثناء لعبه في أحد أحياء المخيم. 2019المنطقة في الشهر الثامن من العام الماضي 

هذا وناشد أهالي المخيم وعدد من الناشطين، الجهات المعنية العمل على معاينة تلك المخّلفات، 
 وإزالتها من مخيمهم للحفاظ على حياتهم وحياة أطفالهم.

وكان مخّيم حندرات، قد شهد قصفًا عنيفًا بالصواريخ والقنابل العنقودية من قبل الطائرات الروسية  
ركه ضد قوات المعارضة السورية المسلحة، أسفرت عن دمار قرابة  والنظام السوري، خالل معا 

 من مبانيه وبنيته التحتية وتهجير ساكنيه عن منازلهم. 90%

 
الجدير ذكره أن عددًا من المخيمات الفلسطينية تعرضت لهجمات بأسلحة محرمة دوليًا كالفسفوري  

- 3الفلسطينيين، كما حدث يوم    والقنابل العنقودية، أوقعت ضحايا وإصابات في صفوف الالجئين
  ن الفلسطينيي حيث استهدف النظام مخيم خان الشيح مما أدى إلى قضاء الالجئين  2016- 10

 "محمد أبو ستة"، و"عبدهللا صالح عيسى"، وأصيب عدد من المدنيين. 

" في ملف المعتقلين، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني الصحفي "مهند محمد عمر
قناة العالم  مكتب نة الثامنة على التوالي دون معرفة مصيره، حيث قام فرع أمن الدولة باقتحام للس



 

بتهمة مواالته للمعارضة السورية بحسب مواقع مقربة من النظام   2012-2- 29واعتقاله يوم 
 السوري.

عائلته  وهو والد لطفلين، وتنحدر  1985وولد الصحفي الفلسطيني مهند عمر في مخيم اليرموك عام  
من ماروس قرب مدينة صفد في فلسطين، ودرس األدب العربي في جامعة البعث بحمص، وبدأ 
حياته العملية متنقاًل في عمله الصحفي في "مؤسسة القدس الدولية" ثم إلى قناة العالم اإلخبارية  

 صوت فلسطين. و  بلدناو  النهضة و  في دمشق، وعمل في صحف عديدة: قاسيون 

 
واستطاع الدخول الى الجوالن المحتل    2011أيار/ مايو    15العودة إلى الجوالن    وشارك في مسيرة

 من الشباب الفلسطيني.  كبيرةمع مجموعة 

ومع بداية الثورة السورية بدأ يكتب على صفحته في الفيسبوك كتابات تتحدث عن اوضاع السوريين  
الرمل الجنوبي في الالذقية،   وعن ممارسات النظام القمعية وخاصة بعد أحداث مخيم  ن والفلسطينيي

 يوجد معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله.  ثم اعتقل ومنذ ذلك الحين ال 

( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري  1788يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت حتى اآلن )
 بينهم ناشطون وإعالميون وطالب جامعات وأطفال ونساء وكبار في السن. 

، أعربت الحكومة اليونانية عن مخاوفها، من انتشار فايروس "كورونا" في جزرها، في موضوع آخر
ومخيماتها، المكتظة بالالجئين، بعد إصابة سيدة من سكان جزيرة لسبوس اليونانية، التي تحتوي  

 مخّيم موريا، أحد أكبر مخّيمات اللجوء في اليونان. 

الفايروس في الجزر كبيرة للغاية، خاصة مع    وقالت مصادر حكومية وإعالمية، ان إمكانية انتشار
ألف   40الظروف السيئة، التي تشهدها غالبية مخيمات اللجوء في اليونان، والتي تضم أكثر من 

 الجئ في مخّيمات الجزر اليونانّية. 



 

هذا ويشتكي المهاجرون الفلسطينيون السوريون في الجزر اليونانية، من اوضاع إنسانية قاسية،  
شهم، وانقطاع المساعدات عنهم، من قبل الحكومة اليونانية، التي باتت تعالج طلبات نتيجة تهمي

 لجوئهم بشكل بطيء جدا، بسبب األعداد الكبيرة لالجئين.

 
وعلى الرغم من غياب أي إحصائية رسمية، لعدد الالجئين الفلسطينيين من سورية في اليونان  

آالف الجئ، يتواجد وغالبيتهم في جزر  4ن والجزر، إال أن ناشطون يقدرون أعدادهم بأكثر م 
كوس " وعلى البر اليوناني، بينهم عائالت وأطفال ونساء    -ليروس    -خيوس    -متليني    -"لسبوس  

 ومسنون، يتوزعون على مخيمات الالجئين، بعضهم يسكن في خيم، واآلخر في صاالت كبيرة. 

مليون كرونا   105مليون دوالر )  15,5إلى ذلك، أعلنت الدنمارك عن تبرع تقدر قيمته بمبلغ 
دانماركي( لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى األونروا لعام 

2020. 

وقال الوزير الدانماركي للتعاون التنموي "راسموس بريهن" إن األونروا تقدم خدمات رئيسية نوعية  
الواضح بأن األونروا تلعب دورًا رئيسًا في تأمين  مليون الجئ من فلسطين، وإنه من  5,6لحوالي 

 حياة أفضل للعديد من الالجئين وفي خلق االستقرار في المنطقة. 

على تمويل الدانمارك للوكالة والذي  %50من جانبها قالت األونروا "إن هذه المبالغ زيادة بمقدار 
ية لموازنة الوكالة الرئيسة سيساعد  ، إن هذا التبرع السخي للغا2019ماليين دوالر في العام    10بلغ  

على توفير التعليم والرعاية الصحية والخدمات االجتماعية األساسية في سائر أقاليم العمليات  
 الخمسة.


