
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2260  العدد

 فقدان مسّن فلسطيني في دمشق وعائلته تناشد •

 2014النظام السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "خليل شاكوش" منذ عام  •

 عشرات األطفال الفلسطينيين يشاركون في مسير كشفي شمال سورية •

 "العاصفة "نورما" تزيد من معاناة الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان"

11-01-2019 



 

 آخر التطورات 

زادت العاصفة "نورما" الذي تأثرت به منطقة الشرق األوسط ومنها لبنان من معاناة الالجئين 
ة الذين يعيشون في المخيمات ومنطقة البقاع التي تعتبر الفلسطينيين السوريين والسوريين، خاص

 من أكثر المناطق برودة في لبنان.

، وهي أم ألربعة أطفال من مخيم اليرموك، فقالت إنها ال «أم يوسف»وفي إحدى الخيام تحدثت 
، تجد سبياًل لوقاية نفسها وأطفالها من البرد الشديد، فضاًل عن المطر الذي باتوا يخافون قدومه

مشيرة إلى أن خيمتها وعددًا من الخيام المجاورة، اقتلعتها الرياح واضطرت وأطفالها إلى قضاء 
 بقية الليلة في خيمة أخرى.

 
فيما يواجه عادل الالجئ من مخيم درعا والمقيم في تجمع الخيم في خيمته الهشة العاصفة نورما 

عاناته في ظل ظروف معيشية التي تجتاح لبنان ليضاف البرد القارس والصقيع إلى سجل م
 صعبة ونقص في المساعدات بكافة أنواعها.

ويشكو أبو قاسم من حالته القاسية حيث إن سقف منزله من "الزينكو"، الذي يدخل المطر والثلج 
منه إلى الداخل، ويضيف في ظل هذا البرد القاسي " ال توجد سجادة نجلس عليها لتقينا برودة 

 األرض".

سطينيو سورية في مخيم الفرح في منطقة البقاع في لبنان أوضاعًا إنسانية في حين يعيش فل
صعبة بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب المنطقة، والتي ال يستطيعون مواجهتها في ظل 

 غياب المساعدات وضعف االستعدادات.



 

ن أوضاعا العاصفة الثلجية "نورما" كشفت مجددًا حجم معاناة الالجئين الذين ما زالوا يواجهو 
مأساوية وظروفا غير إنسانية، وحيدين من دون أية مساعدة من قبل الجمعيات الخيرية، إال قلياًل 

 مما توفره األونروا لهم.

يذكر أن العاصفة الثلجية "نورما"، تسببت بشل الحركة في عدد من المناطق اللبنانية وحولت 
يام الماضية، كما أدت العاصفة إلى األمطار على مدار األشوارع عديدة إلى أنهر من مياه 

انهيارات كبيرة لألتربة والصخور على الطرقات العامة في عدة مناطق لبنانية جبلية، إضافة إلى 
 .ارتفاع منسوب نهر الليطاني في جنوبي لبنان، والنهر الكبير

ات القابون وفي شان آخر، ُفقد الالجئ الفلسطيني المسّن "كامل أحمد األعور" في منطقة كراج
، خالل توجهه من العاصمة إلى منطقة سكنه 2018-11-23بالعاصمة دمشق، منذ تاريخ 
 بمدينة قطنا في ريف دمشق.

 
سنة، وهو مصاب  85ولم يعلم عنه أي شيء حتى اللحظة، ويبلغ المسّن الفلسطيني من العمر 

 لتها وتزويدها بها.بمرض القلب، فيما ناشدت عائلته ممن يعرف أي معلومات عن المفقود مراس

وكان فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، كشف عن توثيق 
( الجئًا فلسطينيًا مفقودًا منذ بدء أحداث الحرب في سورية، مشيرة إلى أن أكثر 300أكثر من )

 ة دمشق.من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصم

إلى ذلك، يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "خليل إبراهيم شاكوش" من مواليد 
من منزله  2014 -12 -01أعوام على التوالي، حيث اعتقله النظام السوري يوم  5منذ  1987



 

في جديدة عرطوز بريف دمشق واقتادوه إلى جهة غير معلومة، وحتى اآلن لم ترد أي معلومات 
 ن مصيره أو مكان اعتقاله.ع

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، 
ويتم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على 

( معتقاًل 1724تى اآلن )مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة ح
 ( معتقالت.105فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم أكثر من )

 

 لجان عمل أهلي 

نظمت مجموعة "عين جالوت" الكشفية مسيرًا كشفيًا شارك فيه عشرات األطفال الفلسطينيين 
 األقدام.المهجرين شمال سورية، وقطع أفراد المجموعة أكثر من ثالثة كيلو مترات سيرًا على 

وقالت المجموعة الكشفية إن المسير يهدف إلى تأقلم الفرد مع الطبيعة في مختلف حاالتها 
باإلضافة إلى كسب المهارات الكشفية والبدنية الضرورية، وإعدادهم ليكونوا في المستقبل قادة 

 كشفيين لديهم كافة المهارات المطلوبة.

الكشفية الوحيدة العاملة على األطفال  يشار إلى أّن مجموعة عين جالوت هي المجموعة
 الفلسطينيين والسوريين شمال سورية.

 


