
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3075العدد

14-12-2020 
 

 مطالب بإعانة الفئات الضعيفة يف مخيم دير بلوط 

 فلسطينيو مخيم البّل بين قسوة الحياة وبؤس الحال  •
 عائلة فلسطينية سورية يف لبنان تناشد عالج طفلها  •
 سنوات  7األمن السوري يخفي قسريًا "وسيم فالوجي" منذ  •



 

 آخر التطورات

ناشطون فلسط  الضعيفة من املهجرين يف  طالب  الفئات  بإعانة  ينيون يف شمال سورية، 

مخيمي دير بلوط واملحمدية بريف عفرين، حيث يواجه كبار السن واملرضى واأليتام والفقراء  

عن   وعبروا  للتدفئة،  ومواد  طعام  من  األساسية  احتياجاتهم  تأمين  يف  كبيرة  صعوبات 

 ئة األشد معاناة من بين املهجرين.استهجانهم من إهمال املؤسسات اإلغاثية للف

 

( أسرة فلسطينية يف مخيم دير بلوط  325( عائلة منهم ما يقارب )600هذا وتعيش حوالي )

املخيم هي  إلى  نزحت  التي  العائالت  ومعظم  الكريمة،  الحياة  مقومات  ألدنى  يفتقر  الذي 

 عائالت فلسطينية مهجرة من مخيم اليرموك وجنوب دمشق.

عائلة فلسطينية القاطنة يف مخيم    25أوضاع إنسانية مؤملة تواجهها  يف سياق ذي صلة  

البل شمال سوريا، فيما تزداد معاناتهم سوء يومًا بعد يوم نتيجة قسوة الحياة عليهم وبؤس  

حالهم الناجمة عن أوضاعهم املعيشية واالقتصادية املزرية، وتردي الخدمات وانعداِم وشح  

 ُمها املنظماُت اإلغاثية.املساعدات اإلنسانية التي تقد



 

 

ويشكو مهجرو مخيم البل من مشاكل كثيرة، منها بعد املخيم عن مركز املدينة وعدم تأمين  

توفر   تجارية لشراء حاجياتهم وعدم  الكهرباء ووجود محال  النازحة، وتوفر  للعائالت  الطعام 

 وسائل للتدفئة. 

الفلسطينية املهجرة يف املخي  العائالت  الدولية و"أونروا"  من جانبها ناشدت  م املنظمات 

بتقديم يد العون لهم، والعمل ىلع التخفيف من معاناة نزوحهم يف مخيمات تفتقر ألدنى  

 مقومات الحياة. 

يف   إنشائه  وتم  الشمالي  حلب  بريف  صوران  مدينة  البل شمال  مخيم  واستقبل    2018يقع 

آفاد التركية والهالل    ( خيمة بدعم من منظمة 600مهجري الغوطة الشرقية، ويحوي قرابة )

 األحمر التركي.

من جهة أخرى ناشدت عائلة الطفل الفلسطيني السوري "جاد محمد بكير" املساهمة يف  

دوالر، وأشار تقرير ملشفى قصب يف    300تكاليف عملية جراحية له يف الخصية، وتبلغ قرابة  



 

جر عملية  إلى  بحاجة  عامين  العمر  من  البالغ  جاد  الطفل  أن  إلى  مشفى  صيدا  يف  احية 

 الهمشري، وهو يتيم ومن مهجري مخيم اليرموك يف لبنان. 

 

هذا ويشّكل االستشفاء أحد أبرز التحديات واملشكالت التي يواجهها املهجرون الفلسطينيون  

 يف لبنان، خصوصًا يف ظل انتشار فيروس كورونا والحجر الصحي ووقف األشغال وانتشار الفقر. 

واالخفا االنتهاكات  ملف  "وسيم  يف  الفلسطيني  اعتقال  السوري  النظام  يواصل  القسري  ء 

من أحد الحواجز التابعة للنظام يف    2013-03-014سنوات، حيث اعتقل بتاريخ    7فالوجي" منذ  

مكان   أو  مصيره  عن  معلومات  يرد  لم  اآلن  وحتى  معلومة،  غير  جهة  إلى  واقتادوه  دمشق 

 اعتقاله. 

العدي تتلقى  العمل  مجموعة  أن  إلى  املعتقلين  يشار  عن  واملعلومات  الرسائل  من  د 

الفلسطينيين، ويتم توثيقها تباعًا ىلع الرغم من صعوبات التوثيق يف ظل استمرار النظام  

السوري بالتكتم ىلع مصير املعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت املجموعة حتى  

 ( معتقالت.110كثر من )( معتقاًل فلسطينيًا يف سجون النظام السوري منهم أ 1797اآلن )


