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العدد2351 :

"فقدان مهاجرين فلسطينيين غرب تركيا"
•
•
•
•

توتر األوضاع األمنية في السودان يضاعف معاناة الفلسطينيين من سورية
وصول بعثة طبية متخصصة جراحة اليد إلى لبنان تشمل الفلسطينيين من سورية
األمن السوري يواصل اعتقال أيهم فخري عبد الرحيم منذ  6سنوات
حملة لزراعة أشجار الزيتون عند مدخل مخيم اليرموك

آخر التطورات
ُفقد عدد من المهاجرين الفلسطينيين من سورية وقطاع غزة في منطقة فتحية غرب تركيا ،حيث

كانوا يتجهزون لمغادرة السواحل التركية والوصول بطريقة غير نظامية إلى جزيرة رودس

اليونانية ،وفقد االتصال بهم منذ تاريخ .2019-03-27
وأكد الناشط "أحمد الشبراوي" وفق آخر تحديث للقضية ،أن عدد الالجئين المفقودين 6
فلسطينيين بينهم الجئان من أبناء مخيم اليرموك ،وهم" :محمد مروان تميم" ،و"محمد ظافر
النجار" ،ومن قطاع غزة ُعرف "رائد مبروك" و"زياد راضي" و"محمد الحساسنة" و"محمد
البحيصي" ،كما نشر ناشطون اسمين من المفقودين على مواقع التواصل االجتماعي "فيس بوك"
هما "عمار ياسر عموري" والطفل "محمد ياسر عموري".
فيما تضاربت األنباء حول مصيرهم بين االحتجاز لدى الشرطة التركية أو الغرق في بحر إيجة،
وتأكيد وجود  3جثث مجهولة الهوية لدى السلطات اليونانية ،وطالب الشبراوي بتحري الدقة بنقل
األسماء والمعلومات.

وأضاف الناشط أنه تم التواصل بشكل رسمي مع سفارة دولة فلسطين في اليونان ،ووصلت طائرة
تقل وفداً من السفارة الفلسطينية إلى جزيرة رودوس لمتابعة الوضع مع السلطات اليونانية
بخصوص المفقودين.

وأشار إلى أن السفارة الفلسطينية ستتواصل مع السلطات التركية فيما إذا كان المفقودون قد
احتجزوا في إحدى السجون التركية.
هذا ويستمر عبور الالجئين الفلسطينيين من تركيا إلى الجزر اليونانية لمحاولة الوصول لدول
اللجوء األوروبية ،فيما ينتظر اآلالف منهم الفرصة المناسبة للهجرة وانهاء معاناة نزوحهم في
دول الجوار السوري.
إلى السودان ،حيث يعيش فلسطينيو سورية حالة من الترقب والهلع وذلك على خلفية ما تشهده
وعبر فلسطينيو سورية عن هواجسهم ومخاوفهم
البالد من تصاعد حاد في األحداث السياسيةّ ،
من حدوث أي توتر أمني وانعكاساته السلبية على حياتهم ،بعدما هربوا من أتون الحرب الدائرة
في سورية إلى لبنان بحثاً عن األمن واألمان.
هذا وفاقمت األوضاع االقتصادية المتدهورة في السودان وما تشهده البالد من مظاهرات للمطالبة
باإلصالح السياسي واالقتصادي ،من المعاناة اإلنسانية لـ الالجئين الفلسطينيين القادمين من
سورية إلى السودان ،الذين يشتكون من أوضاع معيشية وقانونية صعبة ،بسبب معاملتهم أجانب
ال الجئين ،إضافة إلى التكاليف المرتفعة لإلقامة وتسجيل األجانب وإذن الدخول مقارنة
بالالجئين السوريين في السودان.

وتشير احصائيات غير رسمية إلى أن عدد فلسطينيي سورية في السودان يبلغ نحو ألف الجئ،
يعانون من أوضاع معيشية صعبة ،عالوة على اعتبارهم أجانب ال الجئين.

في لبنان ،أعلنت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني إقليم لبنان بالتعاون مع جمعية إغاثة أطفال
فلسطين عن وصول بعثة طبية متخصصة في جراحة اليد "عظام ـ أوتار  -أعصاب" وجراحة
العظم وبشكل مجاني.
وقالت جمعية الهالل إنها تستقبل المرضى من جميع الجنسيات في مشفى صفد في مخيم
البداوي شمال لبنان ،منوهة إلى أنه يجب على المريض أن يقوم بتعبئة استمارة يقدم فيها بياناته
الشخصية مرفقة بتقرير مفصل عن الحالة باإلضافة إلى تقارير طبية ،وترسل عبر بريد الكتروني
مخصص ،على أن يبدأ من تاريخ  2019/3/18ويمتد حتى تاريخ  2019/3/25ويستهدف فئة
عمرية محددة من عمر سنة حتى  16سنة.
ويقدر عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان بحوالي ( )28ألف ،بحسب إحصائيات
األونروا حتى نهاية كانون األول عام .2018
وفي سورية ،يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "أيهم فخري عبد الرحيم" مواليد
 1990منذ  6أعوام على التوالي ،حيث اعتقله عناصر اللجان الشعبية التابعة للنظام السوري في
جرمانا بدمشق عام  2013واقتادوه إلى جهة غير معلومة ،وحتى اآلن لم ترد معلومات عن
مصيره أو مكان اعتقاله.
وفي جنوب دمشق ،وتحت عنوان (ازرع فلسطين) نظمت فصائل وفعاليات فلسطينية بالتعاون
مع الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين واتحادات الجمعيات والروابط الفلسطينية في الدنمارك
والسويد ،حملة لزرع أشجار الزيتون بأسماء شهداء مسيرات العودة في حديقة البطيخة عند مدخل
مخيم اليرموك المنكوب.

وأكد المنظمون أن هذه الحملة تشكل بداية عودة للفلسطينيين في مخيم اليرموك وبالتالي عودة
الحياة الطبيعية ،وتحمل رسالة دعم للشعب الفلسطيني.
هذا ويواصل النظام السوري ومجموعاته لموالية السيطرة على مخيم اليرموك وفرض إجراءات
قاسية على دخول أهله ويمنع إقامتهم في المخيم وصيانة منازلهم.

