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 العدد 3120

 "أوضاع كارثية يعيشها فلسطينيو سورية في لبنان"

 شقيقة معتقلة فلسطينية في سورية تكشف تعرضهم لالبتزاز  •

 وفد من األونروا يزور مخيم اليرموك  •

 تزويد مخيم حندرات بماء الشرب بعد إعادة تأهيل المضخة •

 مهاجرين فلسطينيين كانوا في طريقهم إلى بلغاريا   6تركيا: توقيف   •



 

 آخر التطورات 

األزمات  جراء  بالكارثية،  توصف  أوضاعاً  لبنان  في  سورية  من  الفلسطينيون  الالجئون  يواجه 

المعيشية التي تعصف بهم في ظل جائحة كورونا، وتوقف األعمال، وغياب المنظمات الحقوقية  

 الغوث األونروا لتقديم المساعدات بشكل أفضل. واإلنسانية وتجاهل إدارة وكالة

 

واشتكى الالجئون في رسائل وصلت إلى مجموعة العمل، بأنهم لم يعد بإمكانهم التحمل أكثر، وهم  

في خطر كبير وأوضاعهم الصعبة تهدد العائالت، حيث تنعدم مواردهم المالية، واألعباء المترتبة  

للكهرب واشتراكات  منازل  إيجار  من  المساعدات عليهم  على  ويعيشون  كاهلهم،  أثقلت  والمياه  اء 

 المقدمة لهم.

وزادت األوضاع القانونية لهم تعقيداً، في ظل جائحة كورونا وعانوا األمرين نتيجة عدم قدرتهم  

على تجديد اإلقامات، بسبب اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية للتصدي لفايروس 

ق المؤسسات الرسمية، كما يفاقم فصل الشتاء معاناتهم، وخاصة منطقة البقاع  كورونا، ومنها اغال

( عائلة من  950األكثر برودة، مما يشكل أعباء مرهقة على المهجرين فيها، ويعيش في المنطقة  ) 

الباردة شتاء  المناخ  الجبلية وظروف  المكان  أوضاعاً صعبة من حيث طبيعة  فلسطينيي سورية 

 اجتهم الدائمة لمادة المازوت للتدفئة. والحارة صيفاً، وح 



 

  27,700وتشير احصائيات األونروا إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان تبلغ  

 . 2020الجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان حتى نهاية شباط/فبراير 

سجون النظام السوري    على صعيد المختفين قسرياً في سورية، كشفت شقيقة المعتقلة الفلسطينية في

لمعرفة مصير   السورية  األمنية  األجهزة  قبل  لالبتزاز من  عائلتها  الرزاق" تعرض  "سلمى عبد 

 سنوات، لكن دون أخبار موثوقة.  8شقيقتها سلمى المعتقلة منذ 

 

وقالت "خلود عبد الرزاق" التي لجأت إلى فرنسا ""في السنوات األولى العتقالها كان كل يوم دفع  

وكل يوم وسطاء، وكل يوم خبر، لكن لألسف كل ذلك كان ابتزاًزا وكذبًا واستغالاًل، وال  رشاوي، 

 خبر موثوق". 

أما المحاولة األخيرة للعائلة، هي البحث عن اسم سلمى في الدوائر الرسمية في سورية، تقول خلود:  

نا "من أصعب المواقف علينا، حين ذهبنا إلى الشرطة العسكرية وقدمنا طلبًا، وأشق ساعتين علي

 في مسيرة البحث عن سلمى، انتظرنا ثم أخبرونا أنه ليس لديها اسم" 

وكانت الطالبة في كلية الهندسة بجامعة دمشق "سلمى عبد الرزاق" قد اعتقلت على يد عناصر  

حاجز جامع البشير عند مدخل مخيم اليرموك، وألقيت مع الالجئ الفلسطيني " حسام موعد" في  

الجئات فلسطينيات معتقالت في   110ان مجهول، وهي واحدة من بين  سيارة لألمن وأخذوا الى مك

 سجون النظام السوري. 



 

لالجئين   اليرموك  مخيم  سورية،  في  األونروا  وكالة  مسؤولي  من  وفد  زار  المخيمات،  شان  في 

الفلسطينيين بدمشق، وتفقد خالل الزيارة منشآت الوكالة للبدء بأعمال الترميم عند توفير المبالغ،  

بعد أيام من مغادرة "العفيشة" للمخيم، وقال حقوقيون فلسطينيون إن الوكالة ستعتمد موازنة   وذلك

 مالية لترميم منشآتها، والتي سبقت بإجراء دفاتر شروط للمناقصات.

 

منشأة تعليمية وصحية في مخيمي اليرموك    23وكانت وكالة األونروا قد كشفت في وقت سابق  أن  

 كل كامل أو تضررت بشدة جراء الصراع الدائر في سورية. ودرعا في سورية، دمرت بش

ألف شخص    25إلى شمال سورية، أعلنت اللجنة الدولية للصليب األحمر في سورية أن أكثر من  

يستطيعون الحصول   في حلب من سكان أربع قرى في حندرات، بمن فيهم أهالي مخيم حندرات  

تأهيل مضخة   إعادة  بعد  وذلك  للشرب،  الصالحة  المياه  بمولدة على  وتزويدها  المخيم  في  المياه 

 كهربائية، وتأهيل إمدادات المياه  التي تضررت بسبب الحرب.

سوريين كانوا   10مهاجرين فلسطينيين و  6في ملف الهجرة، أوقفت الشرطة التركية أول أمس،  

مية  في طريقهم على الحدود البلغارية، للدخول إلى بلغاريا بشكل غير نظامي، ووفقاً لمصادر إعال

تبعد    التي  كوفجاز  في  مالكوكالر  قرية  في  المهاجرين  تحمل  سيارة  الشرطة  أوقفت    3تركية 

ليرة تركية، بينما تم تغريم الالجئين بـ  4050كيلومترات عن الحدود البلغارية، وتم تغريم السائق 

 ليرة على كل فرد منهم، لعدم االمتثال للحظر وعدم ارتداء الكمامات.  4746


