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"مهجرو مخيم دير بلوط :منظمة التحرير واألونروا تتحمالن مسؤولية معاناتنا"

• أحد أبناء مخيم النيرب يقضي بإطالق نار في حلب
• الجئة فلسطينية في لندن تضرب عن الطعام تضامنا ً مع المدنيين شمال سورية
• بعثة طبية لمعاينة االمراض الداخلية بلبنان

العدد2435 :

ضحايا
قضى الشاب الفلسطيني "إبراهيم رضا سمارة" بعد تعرضه إلطالق النار في ساحة سعد هللا
الجابري بحلب ،وقالت مصادر ميدانية في حلب إن سمارة حاول التصدي لعنصر من مجموعات
موالية للنظام تحرش بامرأة كانت برفقته ،حيث أطلق عليه الرصاص ،وتم اإلعالن عن إلقاء
القبض عليه.
وهو من أبناء مخيم النيرب في حلب ،وأحد متطوعي مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام
السوري ،وشارك بالقتال ضد المعارضة في منطقة الزهراء بحلب.

آخر التطورات
حمل المهجرون الفلسطينيون في مخيم دير بلوط شمال سورية منظمة التحرير الفلسطينية ووكالة
ّ
األونروا مسؤولية معاناتهم ومأساة تهجيرهم واإلهمال بحقهم.
وعبر الالجئون خالل اعتصامهم في مخيم دير بلوط عن غضبهم من إهمال المؤسسات الدولية
ّ
لهم ولألطفال حيث ال يتلقون تعليم وال مساعدات ويعيشون في خيام ال تقي برد الشتاء وال حر
الصيف.
وطالب المهجرون منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها المرجعية السياسية األولى لالجئين
الفلسطينيين واألونروا بصفتها المرجعية األممية لالجئين الفلسطينيين بتحمل المسؤولية تجاههم
لتوفير سبل العيش الكريم ،ودعمهم مالياً وإغاثياً.

هذا ويعيش المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري الذين أجبروا على مغادرة منازلهم
كبير في عدم
عجز ًا
ًا
وممتلكاتهم عدة مرات أوضاعاً معيشية قاسية في مخيمات مكتظة تعاني
توفر أدنى مقومات الحياة ،وشح المساعدات اإلغاثية وانتشار البطالة بين صفوفهم ،وعدم تقديم
أي دعم مادي أو غذائي من قبل المنظمات اإلنسانية وتخلي األونروا عن تحمل مسؤولياتها
اتجاههم.

ودو" لمجموعة الناشطين
في بالد المهجر ،انضمت الالجئة الفلسطينية السورية "شذى أبو ّ

المضربين عن الطعام في لندن وعدة مناطق حول العالم احتجاجاً على استمرار استهداف
المدنيين شمال سورية.
ودو عبر صفحتها على "فيس بوك"" :أنا مواطنة فلسطينية سورية ،مقيمة في لندن
وقالت أبو ّ

أعلن إضرابي عن الطعام اعتبا اًر من اليوم تضامنا مع بريتا حاج حسن حتى يتم التفات الصحافة
واالعالم لوقفته أمام مقر األمم المتحدة في جنيف احتجاجا على استمرار المقتلة في سوريا
والتعامي عنها".

وتضم الحملة  47ناشطاً حول العالم وتدعو لإلضراب عن الطعام أمام مقرات المؤسسات
والمنظمات الدولية للفت األنظار إلى معاناة المدنيين شمال سورية ،وضرورة اتخاذ ق اررات
إلنقاذهم من القصف الروسي والسوري.
في موضوع آخر ،أعلنت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني  -مستشفى حيفا بالتعاون مع جمعية
( )Aneraعن وصول وفد طبي أمريكي متخصص باألمراض الداخلية ،وسيجري معاينات
للمرضى الراغبين.
وأشارت جمعية الهالل إن المعاينات ستكون مجانية ،وحدد يوم  5تموز موعداً لها ،وتشمل
الالجئين الفلسطينيين من سورية .الجدير بالتنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في
لبنان يقدر بحوالي ( )28ألف ،بحسب إحصائيات األونروا حتى نهاية تاريخ النشر-06-06 :
 2019حتى نهاية كانون األول عام .2018

