
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "لليوم الخامس على التوالي: الجئ فلسطيني معتقل في تركيا يستمر بإضرابه عن الطعام"

 مدارس "األونروا" بال مدافئ وأهالي طلبة مخيم خان دنون يشتكون •

 فلسطينيو سورية في مخيم المية ومية يعانون بؤس الحال وشح المساعدات  •

 أوضاع فلسطينيي سورية ضمن فعالية "ديوان الوطن" بمدينة انقرة •

    2229  العدد
11-12-2018 



 

 آخر التطورات 

لليوم الخامس على التوالي يستمر الالجئ الفلسطيني السوري "معتز محمد فياض" بإضرابه عن 
 من قبل السلطات دون أن توجه له تهمة واضحة.  الطعام، وذلك احتجاجًا على احتجازه

بعد تلقيه اتصال من الشرطة التركية  2018تشرين األول/ أكتوبر  17الفياض الذي اعتقل يوم 
تخبره بضرورة مراجعة مقرها من أجل أخذ افادته، وحول إلى السجن من أجل ترحيله إلى سورية، 

ديسمبر الجاري، احتجاجًا على استمرار  5يوم  فأعلن إضرابًا مفتوحًا عن الطعام اعتبارًا من
 يومًا دون أن توجيه أي اتهام واضح له. 55اعتقاله في السجون التركية منذ حوالي 

 
وأشارت الزوجة إلى أنها وكلت محامي للدفاع عن زوجها، حيث استطاع توقيف قرار الترحيل 

قضاء التركي لم يستجب لذلك وقدم اعتراضًا على استمرار سجنه دون تهمة واضحة، إال أن ال
 واستمر بسجنه دون محاكمة.

وكانت زوجة الفياض أطلقت نداء ناشدت خالله كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والسلطة 
والفصائل والسفارة الفلسطينية التدخل العاجل لإلفراج عن زوجها الذي يشكل هذا اإلضراب خطرًا 

 عديدة. حقيقيًا على حياته كونه يعاني أمراضاً 

إلى ذلك تخلو الغرف الصفية في المدارس االبتدائية التابعة لوكالة األونروا في مخيم خان دنون 
 من المدافئ رغم ما تشهده سورية من انخفاض في درجات الحرارة وبرودة بالطقس. 



 

له بدورهم اشتكى أولياء الطلبة من ازدياد حاالت المرض بين أبنائهم بسبب البرد الذي يتعرضون 
  ألبنائهم.أثناء تواجدهم في المدرسة محملين األونروا مسؤولية تراجع الوضع الصحي والتعليمي 

كما وجه األهالي نداء للجهات المعنية ووكالة األونروا واللجان الشعبية في المخيم للعمل على 
 حل هذه المشكلة وتزويد المدارس بالمدافئ والوقود الالزم. 

 
خان دنون يشتكون من عدم وجود مجلس بلدي للمخيم يسّير أعماله ويوفر يشار أّن أهالي مخيم 

الخدمات الرئيسية التي باتت تشكل هاجسًا يوميًا للسكان، كما يعانون منذ بداية األحداث في 
سورية، من أزمات عديدة في تأمين وسائط النقل من وإلى المخيم، ونقص الخدمات األساسية 

خدمات الصحة والطبابة، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه ونقص  األسعار،فيه، وغالء 
 واالتصاالت لساعات وفترات زمنية طويلة.

أما في لبنان تشكو العائالت الفلسطينية السورية المهجرة إلى مخيم المية ومية في مدينة صيدا 
قتصادية واالجتماعية، جنوب لبنان، من أوضاع إنسانية مزرية على كافة المستويات الحياتية واال

نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم توفر موارد مالية، وتجاهل المؤسسات اإلغاثية والجمعيات 
الخيرية وعدم تقديم المساعدات منذ أشهر طويلة، وما زاد من مأساتهم عدم السماح لهم بالعمل 

 على األراضي اللبنانية. 

العمل أن جميع الجهود اإلغاثية التي تبذلها الفصائل  في السياق ذاته أكد أحد الالجئين لمجموعة
الفلسطينية المتواجدة في لبنان ال ترقى لمستوى األزمات والمعاناة التي يعانيها الالجئون، حيث 
تعد المساعدات التي تقدمها تلك الهيئات والمؤسسات المحسوبة على الفصائل قليلة جدًا مقارنة 

 مع حجم المعاناة.



 

ى ناقشت ورقة عمل أوضاع الالجئين الفلسطينيين في سورية وذلك ضمن فعالية من جهة أخر 
ديسمبر الجاري في  8نظمها عدد من المؤسسات الفلسطينية تحت عنوان "ديوان الوطن" يوم 

 مدينة أنقرة التركية. 

حيث سلطت الورقة التي ألقاها الباحث إبراهيم العلي مسؤول ملف الالجئين في فيدار ورئيس 
م الدراسات والتقارير الخاصة بمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية الضوء على أوضاع قس

الالجئين الفلسطينيين في سورية، كما قدم عرضًا مكثفًا تناول خالصة إحصاءات وأبحاث 
والتقارير التوثيقة لمجموعة العمل والتي تتناول أوضاع فلسطينيي سورية، وما تعرضوا له من 

ل وخارج سورية، باإلضافة إلى عرض آخر اإلحصاءات حول الضحايا والمعتقلين انتهاكات داخ
 الفلسطينيين السوريين. 

وتطرق العلي ألوضاع الفلسطينيين المهجرين إلى مخيم دير بلوط شمال سورية، وما يعانونه من 
اعدات مآسي نتيجة فقدانهم ألبسط مقومات الحياة وتجاهل المنظمات الدولية آلالمهم وشح المس

 اإلغاثية.

 


