
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2098 العدد:
02-08-2018 

 عائالت فلسطينية نزحت من مخيّم جلّين بريف درعا تعود إلى منازلها •

 مهجرو جزيرة متليني باليونان يشكون سوء الطعام وصعوبة الحصول على الماء •

 وفاة طفلة من أبناء مخيم حندرات غرقاً في النرويج •

 صير" و"أفاد" التركية يبحثان أوضاع المهجرين الفلسطينيين شمال سورية"م •

 2014النظام السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "هيثم الناجي" منذ عام  •

 "مسؤول فلسطيني: تسوية ملفات فلسطينيي سورية في لبنان ال يعني إجبارهم على العودة"



 

 آخر التطورات

الن أنه ال يوجد أي توجه إلعادة أكد أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان "أبو إياد الشع
الالجئين الفلسطينيين إلزاميًا إلى مخيماتهم المنكوبة في سورية، وأن الجهود تتركز في الوقت 

 الراهن على إيجاد تسويات لملفاتهم مع السلطات اللبنانية"

وأوضح الشعالن أن مخيم اليرموك هو الحالة الفلسطينية األكبر من حيث اللجوء إلى لبنان 
وعندما عممنا على اللجان الشعبية تسجيل قوائم بالعائالت التي ترغب في العودة كانت في 
أذهاننا العودة اإلرادية ولم نتطرق الى أي عودة إلزامية"، مضيفًا أن سفير دولة فلسطين في لبنان 

ول "أشرف دبور" تعهد بأن يقوم بعمل تسوية لكل العائالت المخالفة سواء في اإلقامة أو الدخ
بطرق غير شرعية وسيتم نقلهم بحافالت على حساب منظمة التحرير الفلسطينية، مضيفًا أن 

 ٪ من الالجئين في لبنان جاءت من مخيم اليرموك.٩٥نسبة 

وذكر أن وفد منظمة التحرير الفلسطينية الذي كان في دمشق برئاسة عزام األحمد أبلغه بأنه ال 
ك بعد عودتهم، مشيرًا إلى أن النازح من المخيم والذي يسمح ببقاء النازحين في مخيم اليرمو 

يسكن دمشق ال يستطيع العودة إلى بيته في المخيم، فقط يستطيع القيام بزيارة تبدأ من الساعة 
 الثامنة وتنتهي في الساعة الثانية.

 
عائلة  100وأكد على أن العودة محصورة بالمخيمات اآلمنة وضعيفة جدًا، ولم يتجاوز العدد 

هذه العائالت تسكن في مناطق تم "تحريرها" سابقًا وسمح للعائالت الفلسطينية بالعودة إليها مثل و 
مخيم السبينه ومخيم الحسينية ومخيم الديابية ومخيم السيدة زينب، وذلك لتعداد سكانها ونسبة 

 المهجرين منها إلى لبنان، بحسب وصف الشعالن.



 

ألف الجئ، وهذا ليس  26نيين من سورية في لبنان بلغ وذكر الشعالن أن عدد النازحين الفلسطي
 ألف شخصًا. 32إحصاء نهائيًا مشيرًا إلى تراجع أعدادهم قياسًا مع اإلحصاء السابق والذي بلغ 

وفي جنوب سورية عادت بعض العائالت الفلسطينية النازحة من بلدة ومخيم جلين الواقع بمنطقة 
منازلهم وممتلكاتهم، بعد أن استعاد الجيش السوري البلدة حوض اليرموك بريف درعا الغربي إلى 

وانسحاب عناصر "جيش خالد بن الوليد" التابع لتنظيم داعش من المنطقة، وذلك بعد معارك 
 وصفت بالعنيفة بين الطرفين استخدمت فيها جميع صنوف األسلحة البرية والجوية. 

صعبة، نتيجة استمرار االشتباكات والقصف  وكان سكان المخّيم يعانون أوضاعًا إنسانية وأمنية
 المتبادل بين جيش خالد بن الوليد التابع لتنظم داعش، وقوات النظام السوري من جهة أخرى. 

أما في اليونان عبر المهجرون الفلسطينيون السوريين والسوريين المقيمين في جزيرة متليني عن 
بل السلطات اليونانية، حيث عمد بعض سخطهم وغضبهم من سوء الخدمات المقدمة لهم من ق

الالجئين إلى رمي وجبات الطعام في ساحة الكمب احتجاجًا على سوء الطعام المقدم لهم، كما 
اشتكى المهجرون من صعوبة حصولهم على الماء الصالح للشرب، حيث أظهر شريط مصور 

 الصالح للشرب.  عشرات المهاجرين وهم ينتظرون لساعات طويلة من أجل الحصول على الماء

 
في غضون ذلك يعاني المئات من الالجئين الفلسطينيين السوريين العالقين في اليونان، من 
ظروف معيشية غاية في القسوة، وذلك بعد أن تم إغالق جميع الطرقات بينها وبين الدول 
 األوربية في وجوههم، وحصرهم في مخيمات مؤقتة وغير مجهزة بأدنى االحتياجات األساسية
الالزمة الستقبال الالجئين، يضاف إلى ذلك االكتظاظ الكبير فيها حيث تستقبل تلك المخيمات 

 اليونانية ثالثة أضعاف قدرتها االستيعابية من الالجئين وذلك بحسب شهادات لعالقين هناك.



 

م عامًا( من سكان مخي13وباالنتقال إلى النرويج توفيت الطفلة الفلسطينية "رؤى سامر داوود" )
 يوليو المنصرم غرقًا في إحدى البحيرات في النرويج. - تموز 31حندرات يوم 

ساعة الماضية الطفل  48من نوعها حيث سجل خالل  ألولىاعلمًا أن هذه الحادثة ليست 
الفلسطيني السوري "جعفر مؤيد مصطفى سرحان" غرقًا في إحدى البحيرات بألمانيا، علمًا أن 

 لشهاب بمدينة درعا جنوب سورية، ومن بلدة الشجرة في فلسطين.السرحان من سكان بلدة تل ا

في سياق مختلف بحث المنسق العام لتجمع مصير "أيمن أبو هاشم" خالل زيارته رئيس إدارة 
الطوارئ والكوارث التركية "أفاد" "محمد غول أوغلو" أوضاع ومتطلبات المهجرين الفلسطينيين 

ضوء على المشكالت اإلنسانية، التي يعاني منها المهجرون والسوريين شمال سورية، كما سلط ال
في تلك المخيمات، بسبب افتقادها لمقومات الحياة الضرورية، من حيث عدم توفر الحد األدنى 

 من متطلبات السكن اآلمن والغذاء والصحة والكهرباء والماء والنظافة.

قوف على مشكالت المهجرين من جانبه أبدى غول أوغلو رئيس إدارة "أفاد" اهتمامه بالو 
الفلسطينيين والسوريين، وأكد أن الحكومة التركية لن تّدخر أي جهد للوقوف إلى جانب 

 المظلومين.

إلى ذلك تواصل قوات النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "هيثم حمودة ناجي" مواليد 
ء توزيع المساعدات أثنا 2014أغسطس  -آب  28، منذ أربع سنوات، حيث اعتقل يوم 1٩6٩

 الغذائية في ساحة الريجة بمخيم اليرموك.

من جهتها ناشدت عائلة الناجي الهيئات والمنظمات الحقوقية والدولية الكشف عن مصيره والعمل 
 على اإلفراج عنه من المعتقالت السورية.

 


