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 2431: العدد

 األونروا تدحض شائعات تهجير الجئي فلسطينيي سورية ولبنان إلى دول أخرى •

 طالبة فلسطينية سورية تحقق المرتبة األولى في البريفيه على مدرسة بيت جاال في لبنان •

 2014النظام السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "نورالدين محمود عبدهللا" منذ عام  •

 "لبنان: عائلة فلسطينية سورية مهددة بالطرد من منزلها تستغيث"

01-07-2019 



 

 آخر التطورات

أطلقت عائلة فلسطينية سورية فضلت عدم ذكر اسمها نداء استغاثة ناشدت خالله أصحاب 
بيضاء والجمعيات اإلغاثية من أجل مساعدتها على تسديد اجار المنزل الذي تقطنه األيادي ال

 أشخاص.  9بعد أن عجزت عن سداده وباتت معرضة للطرد هي وأفراد عائلتا المكونة من 

الالجئة الفلسطينية ابنة مخيم اليرموك تشكو من ظروف معيشية قاسية جدًا، نتيجة عدم قدرتها 
والنوم بالعراء هي  بالطرد منهزل الذي تقطنه، حيث أصبحت مهددة على تأمين اجار المن

( شهور، فمن أين لها؟؟! في ظل عدم 3وأطفالها، ألن وضعها المادي ال يسمح لها بدفع إيجار )
 وجود معيل وتوفر مورد ثابت يقيهم حاجة السؤال. 

 
نداء ناشدت فيه أصحاب أم محمد بعد أرهقتها الحياة ولم تعد تجد حاًل لوضعها المزري أطلقت 

األيادي البيضاء وفاعلي الخير والجمعيات الخيرية ليمدوا لعائلتها يد العون والمساعدة ويجدوا لهم 
 مكانًا يأويهم، ويحفظ ماء وجههم، ويخفف عنهم ألم الحياة ومعاناتها، ويغنيهم عن ذل السؤال. 

لبنان من أوضاع إنسانية قاسية على هذا ويعاني الالجئون الفلسطينيون القادمون من سورية إلى 
كافة المستويات الحياتية واالقتصادية واالجتماعية، بسبب انتشار البطالة بينهم وعدم توفر موارد 

 مالية، وتجاهل المؤسسات اإلغاثية والجمعيات الخيرية وعدم تقديم المساعدات لهم.



 

ني نور الدين محمود عبدهللا منذ في سياق مختلف يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطي
 .2014خمس سنوات، حيث اعتقلهم عناصر األمن السوري على حاجز مخيم اليرموك عام 

ومنذ ذلك الحين ال يتوفر معلومات عنه وعن مصيره أو مكان اعتقاله، من جانبها ناشدت عائلته 
 جميع الجهات والناشطين في سورية المساعدة بمعرفة مصير نجلها.

بها اشارت مجموعة العمل إلى أنها تلقت العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين من جان
الفلسطينيين، حيث تم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام 
السوري بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن 

 ( نساء.108تقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم )( مع1758)

 
أما في لبنان نفت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( في لبنان الشائعات التي 
تم تداولها في اآلونة األخيرة على بعض منصات التواصل االجتماعي بأن المتحدث الرسمي 

أن األمم المتحدة قررت تهجير أو توزيع الجئي فلسطين من باسمها أخبر الفصائل الفلسطينية 
 لبنان من بينهم فلسطينيي سورية على عدد من الدول".

وشددت األونروا في بيان صحفي أن هذه االدعاءات عارية عن الصحة وال أساس لها جملًة 
ها الخمسة وتفصيال، مؤكدة على أنها مستمرة في تقديم خدماتها لالجئي فلسطين في أقاليم عمل

 بحسب الوالية التي منحت اليها من األمم المتحدة.

ونوهت األونروا في لبنان أن الوكالة غير معنية بأي شائعات تتحدث عن نقل الالجئين 
الفلسطينيين الى أي مكان، ويهمنا أن نؤكد أن لألونروا قنوات رسمية هي الوحيدة المخولة حصرًا 

 نشر أي تصريح خاص بالوكالة".



 

غضون ذلك حققت الطالبة الفلسطينية السورية "جاال خالد الخطيب" تفوقًا مميزًا في امتحان في 
على المرتبة األولى على مدرسة بيت  2019الشهادة شهادة التعليمي األساسي )البريفيه( لعام 

على مستوى  24جاال بمنطقة سبلين في إقليم الخروب جنوب لبنان، كما حصلت على المرتبة 
 لبنان. 

ربيعًا،  15الـ الطالبة جاال الخطيب من مواليد مخيم اليرموك جنوب دمشق، لم يتجاوز عمرها 
بعد أن تدهورت األوضاع األمنية في  2013كانت خرجت من سوريا مع أهلها إلى لبنان عام 
 مخيم اليرموك، وتعطلت جميع أشكال الحياة فيه. 

ومعوقات كبيرة منعتهم من االلتحاق  وكان طالب فلسطينيي سورية في لبنان واجهوا مصاعب
بالمدارس تمثلت بوضعهم االقتصادي المتردي، والقانوني بسبب عدم حصولهم على إقامات 
نظامية في لبنان، وكذلك اختالف المناهج السورية عن المناهج اللبنانية، حيث تعتمد المناهج 

السورية، فيما أثر تدهور األوضاع  اللبنانية اللغة األجنبية أساسًا في التدريس على عكس المناهج
األمنية داخل المخيمات دورًا مهمًا في نوعية وجودة التعليم التي يحصل عليها الطالب الفلسطيني 

 في لبنان.

 


