
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2594العدد: 

01-12-2019 

 ساعات انتظار طويلة للحصول على الغاز المنزلي في مخيم خان دنون •

 فتى فلسطيني سوري يدّرب ويحكم بلعبة الشطرنج في نيقوسيا •

 سنوات على اعتقال الناشط الفلسطيني "بشار المصلح" في سورية 6 •

 "فلسطينيو سورية في لبنان: ال نملك قوت يومنا أوضاعنا كارثية"

 



 

 آخر التطورات 

 

لبنان من أوضاع معيشية سيئة بسبب األوضاع غير  يعاني الالجئون الفلسطينيون من سورية في 
يوم، حيث جعلتهم حبيسي أماكن سكنهم وبات العديد منهم عاطلين عن    40المستقرة في لبنان منذ  

 العمل وفي وضع يرثى له. 

ويقول الالجئ الفلسطيني "علي معتوق" من مهجري مخيم اليرموك في منطقة البقاع: "نعاني من  
 .وجد من يعين العوائل المشردة بلبنانمآسي جوع وبرد وال ي

 
يومًا لم نعمل يوم واحد، وال نملك المال لشراء ليتر واحد من مادة المازوت للتدفئة، والكثير    40فمنذ  

 من العائالت ال تملك المال لشراء ربطة خبز" 

وزوجتي لديها  ويضيف معتوق "مساعدة األونروا ال تكفي خمسة أيام وال يكفي بدل إيجار منزل، 
 إصابة حرب وال أجد من يعينني على عالجها وال أملك ثمن دواء لعالجها"

كما يعاني فلسطينيو سورية في لبنان من الغالء الفاحش في األسعار، وتأخر وكالة األونروا في  
% منهم   80صرف مساعداتها المالية للعائالت الفلسطينية السورية التي يعتمد عليها أكثر من 

 باعتبارها المصدر الرئيسي للدخل.



 

الفلسطينية   من الفلسطينيين السوريين، منظمة التحرير واالجتماعيويتهم ناشطو العمل اإلنساني 
ن على أن العديد من الحاالت الموثقة باالسم  ريواألونروا بعدم المباالة تجاه معاناتهم الحالية، مذك

 راث منهم. أضحت بال مأوى. وكل ذلك كان بال جدوى أو اكت

% من الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يفتقرون  95هذا وتؤكد تقارير األونروا أن حوالي 
% منهم يعيشون تحت   89لألمن الغذائي، وهم بحاجـة ماسة للمسـاعدات اإلنسـانية المستمرة، و

ينهم، بسبب  % ب 57% ويرتفع هذا المعدل إلى 36خط الفقر، ويصل معدل البطالة بينهم يقارب 
 طول األزمة وعدم تمكنهم من العمل لتحسين ظروف معيشتهم. 

  28,598وتشير احصائيات األونروا إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان بلغ 
  8700، أي ما يعادل )2019الجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان حتى نهاية شباط/فبراير  

 أسرة(.

كان مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من أزمة خانقة  في سورية، اشتكى س
للحصول على مادة الغاز المنزلي في المخيم، وقال أحد أبناء المخيم أن األهالي تنتظر بالساعات  
بشكل يومي في الشوارع وسط اكتظاظ كبير، للوصول إلى دور "قنينة الغاز" المنزلي، وفي بعض  

 .األحيان ال تحصل عليها

ويعاني سكان مخيم خان دنون من أوضاع معيشية صعبة نتيجة انعدام الموارد المالية وانتشار  
 البطالة، وسوء الخدمات المقدمة لهم وضعف البنية التحتية وانقطاع بالكهرباء. 

في بالد المهجر، يمارس الفتى الفلسطيني السوري "محمد عياش" التدريب والتحكيم في لعبة  
 ..األندية الرياضية في عاصمة جزيرة قبرص نيقوسياالشطرنج في أحد 

 



 

 متدرب ومتدربة في النادي. 25ويشرف على 

  12وقال ناشطون إن عياش هو الحكم األصغر في تاريخ اللعبة في قبرص، حيث يبلغ من العمر  
لقاها في  عامًا، إضافة إلى ذلك تفوقه في تعلم اللغة القبرصية واتقانها، وفي المواد الدراسية التي يت

 مدرسة "إي لينيو" بالعاصمة نيقوسيا، بحسب مصادر فلسطينية. 

إضافة إلى تفوقه الدراسي، يقّدم عياش خدمات مجانية في الترجمة لالجئين والذهاب معهم إلى 
 المؤسسات والمشافي القبرصية. 

رية،  وكان عياش قد ُهجر من مخيم السيدة زينب بريف دمشق إلى لبنان مع بدء األحداث في سو 
وأتقن لعبة الشطرنج في مخيم شاتيال، ونتيجة لألوضاع السيئة في لبنان هاجر مع عائلته إلى  

 جزيرة قبرص.

في ملف المعتقلين، يواصل األمن السوري اعتقال الناشط اإلغاثي واإلعالمي الفلسطيني "بشار  
- 11ح" بتاريخ سنوات، وتم اعتقاله مع ابن عمه "علي عبد الكريم المصل  6تيسير مصلح" منذ 

، وهو وحيد ألهله، وهو طالب في كلية الحقوق، ومن أبناء مخيم خان الشيح لالجئين  2013- 01
 الفلسطينيين بريف دمشق، 

 
 ( معتقاًل فلسطينيًا في سجون األجهزة األمنية السورية. 1769ووثقت المجموعة حتى اآلن )


