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 2429: العدد

 األونروا تنفي شائعات عزمها تهجير أو توزيع الالجئين الفلسطينيين في لبنان إلى دول أخرى •

 مأدبة غداء لعشرات الطالب الفلسطينيين النازحين في دمشق •

 2013األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "محمد سالم علي المرقطن" منذ عام  •

 "فلسطينيو سورية: "نحن ضد صفقة القرن ومتمسكون بحّق العودة إلى فلسطين"

29-06-2019 



 

 آخر التطورات

ينية في سورية حراكًا شعبيًا واسعًا بمشاركة شخصيات شهدت المخيمات والتجمعات الفلسط
وأحزاب ومؤسسات فلسطينية وسورية ضد ما يعرف بـ "صفقة القرن" ومؤتمر المنامة، وتؤكد على 

 حّق العودة إلى فلسطين.

فمن أمام مخيم اليرموك شارك مئات الالجئين الفلسطينيين من نازحي المخيم في ملتقى ضم 
الشعبية السورية، رفضًا لصفقة القرن وورشة مؤتمر  واالتحاداتطينية وفود الفصائل الفلس

 البحرين.

وفي العاصمة دمشق، عقد ملتقى شبابي فلسطيني لرفض ورشة العمل االقتصادي في البحرين، 
للقضية الفلسطينية ” خائن“مؤكدًا "أن كل من يشارك في ورشة البحرين من الفلسطينيين 

للقدس والالجئين ” طعنة“ي دولة عربية أو غربية سيكون بمثابة وشهدائها وشعبها، وحضور أ
 .وحق العودة للشعب الفلسطيني"

 
كما شارك الالجئون الفلسطينيون في وقفة الغضب واالحتجاج على صفقة القرن في صالة 

 الجالء بدمشق، ووقفة احتجاجية في مقر المجلس الوطني الفلسطيني بالعاصمة دمشق.

مئات الالجئين الفلسطينيين في مخيم خان دنون في مسيرة جماهيرية وفي ريف دمشق، خرج 
 تؤكد تمسكهم بأرضهم فلسطين وحّق العودة لها.

وفي مخيم جرمانا نظمت وقفة احتجاجية تحت شعار "يسقط مؤتمر البحرين وال لصفقة القرن 
ية وفلسطينية، وشارك فيها فعاليات ثقافية واجتماعية وشبابية وشخصيات وأحزاب سور  األمريكية"

 وطالبوا خاللها بإسقاط صفقة القرن.



 

باالنتقال إلى مخيم العائدين في حمص، حيث نظمت أمسية شعرية شارك فيها عدد من الشعراء 
 وعشرات الالجئين الفلسطينيين، وأكدوا خاللها على رفض ورشة البحرين شكاًل ومضمونًا.

ية وشخصيات من المخيم النيرب ورشة أما في مخيم النيرب بحلب نّظمت الفصائل الفلسطين
حوارية شّدد خاللها المشاركون على ضرورة إيجاد آليات عملية إلسقاط الصفقة، وإلغاء اتفاق 
أوسلو وطالبوا بسحب وثيقة االعتراف بـ"االحتالل اإلسرائيلي" واالنسحاب من بروتوكول باريس 

 االقتصادي.

لمؤتمر البحرين، أما  واستنكاراً وقفة احتجاجية رفضًا كما شارك أبناء مخيم الرمل في الالذقية في 
 في مدينة إدلب ورغم القصف المتواصل على المنطقة، 

أقامت مجموعة عين جالوت الكشفية وقفة احتجاجية في أحد المساجد، كذلك نظم النازحون 
 الفلسطينيون وقفة في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.

رية، نظم المهجرون الفلسطينيون من أبناء مخيم اليرموك ومخيم وفي مخيمات النازحين شمال سو 
خان الشيح وجنوب دمشق، اعتصامات عديدة في مخيمات الصداقة ودير بلوط والمحمدية 

 والجزيرة.

وفي كلس جنوب تركيا، شارك فلسطينيو سورية في وقفة وسط المدينة رفضًا للصفقة، كما نظم 
في اليونان وقفة احتجاجية أمام السفارة االمريكية في أثينا المهاجرون الفلسطينيون من سورية 

 إلسقاط مؤتمر البحرين.

هذا وتؤكد الشعارات التي رفعها الالجئون الفلسطينيون في المخيمات الفلسطينية بسورية 
ومخيمات النزوح وفي مناطق ودول مهجرهم، على تمسكهم بحقهم بالعودة إلى كامل تراب وطنهم 

 تدعم حّقهم وتقرير مصيرهم. ط االتفاقيات والمؤتمرات التي الفلسطين، وإسقا

في سياق غير بعيد، نفت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( في لبنان 
الشائعات التي يتم تداولها في اآلونة األخيرة على بعض منصات التواصل االجتماعي بأن 

ا أن األمم المتحدة قررت تهجير أو توزيع الجئي الوكالة في لبنان أعلنت على لسان متحدثه
 فلسطين من لبنان على عدد من الدول.



 

وأكدت األونروا أن هذه االدعاءات عارية عن الصحة، مشّددة على أنها مستمرة في تقديم 
خدماتها لالجئي فلسطين في أقاليم عملها الخمسة بحسب الوالية التي منحت اليها من األمم 

 المتحدة.

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

 تصريح خاص بالوكالة.

( ألف، حسب 28هذا ويقدر تعداد الالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان بحوالي )
، ويعانون من أوضاع معيشية قاسية 2018ائيات األونروا حتى نهاية كانون األول عام إحص

 نتيجة شح المساعدات اإلغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة تكاليف الحياة في لبنان.

في دمشق، أقامت وكالة األونروا والهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب يوم أمس، مأدبة 
غداء لطالب الشهادتين اإلعدادية والثانوية الفلسطينيين، القادمين من لبنان والمقيمين في معهد 

 باسل األسد ومعهد تدريب دمشق.

مناطق سكنهم وخاصة مخيم وحضر حفل الغداء عشرات الطلبة النازحين والمهجرين من 
اليرموك، ومعاون مدير وكالة الغوث الدولية وأعضاء قسم التربية في الوكالة، والعاملين في 

 الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين.

 
في المائة من مدارس األونروا غير صالحة  70وكانت األونروا قد أعلنت في وقت سابق أن 

 وخاصة في مخيمي اليرموك ودرعا.للعمل بسبب أحداث الحرب في سورية، 



 

إلى ذلك، تواصل قوات األمن السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمد سالم علي المرقطن" 
أعوام على التوالي، حيث اعتقله عناصر النظام أثناء خروجه من مخيم  5عامًا( منذ  60)

ة، وحتى اآلن لم يرد اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق واقتادوه إلى جهة غير معلوم
 معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله.

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

( معتقلين 1758ماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )على مصير المعتقلين وأسمائهم وأ
 ( نساء.108فلسطينيين في السجون السورية منهم أكثر من )

 


