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 فوضى السالح يثير مخاوف فلسطينيي سورية في مخيّم البداوي  •

 عائلة المعتقل الفلسطيني أحمد فيصل درويش تناشد للكشف عن مصير نجلها  •

 ميدالية ببطولة حلب للكاراتيه 11أبناء مخيم النيرب يحصدون  •

 نتعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنا •
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 "مناشدة لإلفراج عن عائلة فلسطينية سورية معتقلة في تركيا"



 

 آخر التطورات

تماعي )الفيس ناشدت الناشطة الفلسطينية فاطمة جابر عبر صفحتها على منصة التواصل االج
بوك( السفير الفلسطيني في تركيا والمنظمات والمؤسسات الحقوقية والمدنية واإلنسانية والجهات 

 أيام. 7المعنية، للعمل على إطالق سراح عائلة فلسطينية سورية محتجزة في تركيا منذ أكثر من 

د الرحيم عبدهللا وابنتها ووفقًا للجابر أن العائلة المكونة من أربعة أفراد هم الفلسطينية هدى عب
نهلة محمد عليان وولديها محمد أيمن داوه ثالث سنوات وعمر أيمن داوه سنة واحدة فقد االتصال 

ابريل الجاري أثناء توجههم برًا للهجرة إلى اليونان، مشيرة إلى أن والدهم علم يوم  11بهم يوم 
ب" في غابات والية أدرنه شمال غرب أمس االثنين أن الجندرما التركية تحتجز عائلته داخل "كام

تركيا، بعد أن تعرضوا للسرقة وكل ما يملكون أثناء مسيرهم باتجاه الحدود اليونانية ومن ثم تم 
احتجازهم من قبل الجندرما التركية، حيث قام عناصرها بتحطيم هواتفهم المحمولة لمنعهم من 

 التواصل مع أحد. 

 
يمن دواه البالغ من العمر عام واحد نقل من الكامب يوم وأوضحت الجابر إلى أن الرضيع عمر أ

إلى المشفى بسبب تعرضه للمطر الشديد أثناء ضياعهم في الغابات وهو  15/4/2019االثنين 
 في حالة خطيرة وحرجة. 

باالنتقال إلى لبنان بات الوضع األمني غير المستقر في مخّيم البداوي بمدينة طرابلس شمال 
رق مئات العائالت الفلسطينية القاطنة فيه، بسبب فوضى السالح واالشتباكات لبنان هاجسًا يؤ 



 

الفردية المتكررة التي تحدث في المخّيم، والتي يذهب ضحيتها المدنيين، فيما تفاقم تلك الفوضى 
من معاناة عشرات العائالت الفلسطينية السورية القاطنة فيه، وتزيد من هواجسهم ومخاوفهم بعدما 

 أتون الحرب الدائرة في سورية إلى لبنان بحثًا عن األمن واألمان.  هربوا من

تأتي هذه المخاوف على خلفية اندالع اشكال فردي يوم أمس االثنين بين شخصين في مخيم 
البداوي بسبب اشكاالت سابقة بينهم حيث اقدم شخصين بإطالق النار من سالح حربي باتجاه 

 ري في قدمه.شخص سوري الجنسية واصابته بطلق نا

بدورهم عبر الالجئون الفلسطينيون السوريون عن استيائهم من االشتباكات المستمرة وحالة عدم 
الشعور باألمان في مخّيم البداوي، مطالبين اللجان الشعبية بإنهاء ظاهرة فوضى السالح 

 وانتشارها بأيدي أشخاص مستهترين.

اإلغاثية في مخيم البداوي إلى تراجع  وتشير اإلحصائيات التي قام بها عدد من المؤسسات
ملحوظ في عدد األسر الفلسطينية المهجرة من سورية في المخّيم بشكل كبير، معزية السبب 
الكامن وراء ذلك إلى عدم االستقرار األمني واألوضاع المعيشية واالقتصادية المزرية، إضافة 

 يما يتعلق بموضوع اإلقامات.للوضع القانوني غير الواضح، والمتغير بشكل دائم، خاصة ف

في شأن مختلف ناشدت عائلة المعتقل الفلسطيني في السجون السورية أحمد فيصل درويش 
معرفة مصير نجلها، وخاصة المفرج عنهم من المعتقالت ممن تمكن من رؤيته أو حصل على 

 معلومات بشأنه.

 



 

البطيخة أول مخيم  من قبل عناصر حاجز 2013شباط/ فبراير  11وكان أحمد اعتقل يوم 
اليرموك، ولم تتلق عائلته أي خبر عنه منذ اعتقاله، وهو من سكان حي الحجر األسود بريف 

 .23/6/1991دمشق مواليد 

من جانبها أشارت مجموعة العمل إلى أنها تلقت العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين 
صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام الفلسطينيين، حيث تم توثيقها تباعًا على الرغم من 

السوري بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن 
 ( نساء.107( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم )1748)

 11يرب في غضون ذلك حصد العبي نادي الشهيد هيثم ملحم للكاراتيه من أبناء مخيم الن
نيسان/ ابريل الجاري  13و 12ميدالية في بطولة حلب للكاراتيه التي أقيمت على مدار يومي 

 في صالة األسد الرياضية في مدينة حلب بدعوة من االتحاد الرياضي السوري العام. 

الجدير بالذكر أن العشرات من الالجئين الفلسطينيين حققوا انجازات ومراتب متقدمة في مجاالت 
ددة بالرغم من ظروف الحرب في سورية وتأثيرها السلبي على أوضاعهم االقتصادية متع

 والمعيشية والنفسية.

 
في سياق أخر قامت وكالة "األونروا" بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين 

ية الجئة بدل إيجار لكل عائلة فلسطين (100$السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ )
 ( $ لكل شخص.27( ألف ل.ل، حوالي )40من سورية، وبدل طعام )



 

( 28إلى ذلك ال يزال الالجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية والذي يقدر تعدادهم بحوالي )
، يعانون من أوضاع 2018ألف، بحسب إحصائيات األونروا حتى نهاية كانون األول عام 

ات اإلغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة تكاليف معيشية قاسية نتيجة شح المساعد
 الحياة في لبنان.


