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فلسطينيو سورية في مخيم البداوي يتهمون الهالل األحمر "

 "الفلسطيني بتوزيع وجبات إفطار فاسدة واألخير ينفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقتل الجئ وإصابة آخر أثناء قتالهما إلى جانب النظام السوري.• 

والنظام يمنع الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم  2013منذ العام • 

 في مخيم السبينة

ألمانيا واليونان تتوافقان على إبطاء عملية لّم شمل أفراد أسر • 

 الالجئين.

( أسرة فلسطينية سورية 100"خير أمة" توزع مساعداتها على )• 

 في مدينة كلس التركية.
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 ضحايا 

زية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح أعلنت اللجنة المرك

االنتفاضة" الموالية للنظام السوري، على صفحتها الرسمية في موقع 

التواصل االجتماعي )فيس بوك( مقتل "محمد اسماعيل محمد" أثناء 

 مشاركته القتال إلى جانب قوات النظام في مدينة درعا جنوب سورية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

الغضب في أواسط الالجئين الفلسطينيين سادت حالة من السخط و

السوريين المهجرين في مخيم البداوي بمدينة طرابلس شمال لبنان، 

بعد اكتشافهم فساد وجبات اإلفطار التي وزعت لهم من قبل الهالل 

االحمر الفلسطيني مشفى صفد، وبتمويل من جمعية الهالل األحمر 

 الكويتي. 
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األحمر الفلسطيني المسؤولية بدورهم حمل األهالي جمعية الهالل 

الكاملة عما كان سيحل بهم وبأوالدهم في حال تم تناول الطعام الفاسد، 

وأكد أحد الالجئين أنه في أول يوم من رمضان تم توزيع وجبات 

إفطار غير ناضجة، منوهاً أن الدجاج غير مطهو بشكل كامل حيث 

 كانت الدماء تظهر عليها. 

 

فلسطينيون السوريون المهجرون إلى مخيم إلى ذلك طالب الالجئون ال

البداوي من األهالي رمي تلك الوجبات في النفايات، ومقاطعة الجهة 

التي تقوم بتوزيعها ومحاسبة القائمين على التوزيع. من جانبه أكد أحد 

المسؤولين على جمعية الهالل األحمر الفلسطيني خالل اتصال هاتفي 
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جئين الفلسطينيين السوريين في أن وجبات اإلفطار التي قدمت لال

ً إلى أنه لو كانت كذلك لحصلت  مخيم البداوي ليست فاسدة، منوها

العديد من حاالت التسمم أو الوعكة الصحية، مشيراً إلى أن الهالل 

األحمر لم يستقبل يوم أمس أي شخص بدت عليه عالمات المرض 

عاملين في نتيجة تناوله لتلك الوجبات، مشدداً على أن هناك بعض ال

مشفى صفد التابع للهالل األحمر الفلسطيني تناولوا من هذه الوجبات 

 ولم يحدث معهم شيء. 

 

وحول عدم نضوج الطعام وفساده عزا السبب إلى الكمية الكبيرة التي 

يقومون بطبخها، والضغط الحاصل على فريق العمل التطوعي الذي 

وفي ختام حديثه يريد أن ينهي الطعام ويوزعه قبل آذان المغرب. 

أشار إلى أن الهالل األحمر الفلسطيني الفلسطيني أراد أن يخدم أبناء 

شعبه بمناسبة شهر رمضان المبارك والتخفيف من العبء اإلقتصادي 

والمادي عليهم، ولكن تلك المشاكل دفعته ألن يلغي التوزيع في األيام 

 القادمة.

 

" من أبناء وفي موضوع مختلف، أصيب الفلسطيني "حماده دكور

مخيم النيرب، أحد عناصر لواء القدس بجراح خالل مشاركته القتال 

إلى جانب قوات النظام السوري في مدينة تدمر. الجدير ذكره أن 

مجموعة "لواء القدس" ليست فلسطينية ويقدر عددها بحسب تقارير 

( مقاتالً 500( عنصراً منهم حوالي )3500غير رسمية قرابة )

مخيمات النيرب وحندرات والرمل و مقاتلين من مدينة فلسطينيياً من 

حلب وريفها الغربي والشمالي و كتيبة الشبح األسود والقمصان 

السود، ويتكون اللواء من ثالثة كتائب مسلحة بكافة األسلحة الخفيفة 

 والمتوسطة والثقيلة، ويتخذ مخيم النيرب مقراً له. 
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وبعض المجموعات  وفي سياق ليس ببعيد يستمر الجيش النظامي

الفلسطينية الموالية له بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم 

، وذلك بعد أن أجبروا على تركها بسبب 2013\11\7منذ يوم 

االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من 

خيم المعارضة المسلحة والتي انتهت بسيطرة الجيش النظامي على الم

 بشكل كامل. 

 

% من حارات وبيوت 80إلى ذلك تشير االحصائيات إلى أن أكثر من 

مخيم السبينة مدمرة تدميراً شبه كامل وتحديداً المنطقة الممتدة من 

جامع معاذ بن جبل وحتى فرن المخيم المعروف بفرن األكراد، وهو 

مايشكل المدخل الغربي للمخيم، أما بقية المنطقة حتى مدارس 

ونروا آخر حدود المخيم من جهة الشرق تحتاج ترميم إال أن األ
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وضعها أفضل نوعاً ما . في حين أن البيوت التي لم تدمر ومحسوبة 

على المعارضة قد تم حرقها، وفي الغالب معظم البيوت التحوي إال 

 المتاع الثقيل".

 

وعلى صعيد آخر، كشفت رسالة مسربة نشرت االثنين في صحيفة 

سينتاكتون اليسارية أن هناك توافق يوناني ألماني على  افيمريدا تون

إبطاء عملية لّم شمل أفراد أسر الالجئين الذين تفرقوا بين البلدين 

 خالل بحثهم عن مالذ آمن.

 

وأكدت الصحيفة أن وزير الهجرة اليوناني يانيس موزاالس أكد في 

 4 رسالة بعثها إلى وزير الداخلية األلماني توماس دي ميزيير في

أيار/مايو على أن "التسفيرات المتعلقة بلمّ شمل األسر إلى ألمانيا سيتم 

إبطاؤها كما اتفقنا"، حيث يعترف موزاالس في الرسالة ان اللجوء 

الى هذه الخطوة، بسبب العدد الهائل لطالبي اللجوء، سيؤثر على 

"أكثر من ألفي شخص"، بينما سيتوجب على البعض اآلخر "االنتظار 

 للوصول الى المانيا رغم الموافقة على طلباتهم. سنوات"

وقالت أولال يالبكي نائبة رئيس الحزب االلماني اليساري المتطرف 

"دي لينكي" بداية الشهر أن برلين وضعت سقفاً محدداً لعدد الالجئين 

المشمولين بعملية لّم الشمل بحيث ال يتخطى الرقم سبعين شخصا في 

 الشهر.

 

شارت صحيفة أفيمريدا تون سينتاكتون الى ان هناك ووفقا لذلك، فقد أ

حالة في آذار/مارس  540حالة تسفير في نيسان/أبريل مقارنة ب  70

 في شباط/فبراير. 370و 
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 لجان عمل أهلي 

وزعت جمعية "خير أمة" األواني المنزلية على العائالت الفلسطينية 

ظمة العالمية السورية المهجرة إلى مدينة كلس التركية مقدمة من المن

İHH عائلة. تأتي هذه المساعدة وفقاً  100، حيث بلغ عدد المستفيدين

للقائمين على جمعية خير أمة ضمن عدة مشاريع بدأت الجمعية 

ً إلى أنهم سيقومون خالل األيام  بتنفيذها في شهر رمضان، منوها

القادمة بتوزيع السلل الغذائية والمعونات المالية لألسر األشد حاجة 

ي المناطق التي يتواجد فيها العائالت الفلسطينية، وذلك بهدف ف

التخفيف من ظروف الحياة واألوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها 

 العائالت في تركيا.

 

 2017مايو  –أيار  30فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل 3504• )

 ( امرأة. 462توثيقهم بينهم )من 

( معتقلين فلسطينيين في أفرع األمن والمخابرات التابعة 1603• )

 ( امرأة. 99للنظام السوري بينهم )

القيادة العامة  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 

 ( على التوالي. 1411على مخيم اليرموك يدخل يومه )

طينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية ( الجئاً والجئة فلس196• )

 الطبية بسبب الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك. 

( يوماً وعن 1142انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )• 

 ( يوماً. 993مخيم اليرموك منذ )

أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ • 

يم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( يوماً، والمخ1486)

 ( يوماً.220)
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( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى 85حوالي )• 

، في حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان 2016نهاية 

( آالف، 6( ألف، وفي مصر )17( ألف، وفي األردن )31بحوالي )

 فلسطينيي سوري.( آالف، وفي غزة ألف 8وفي تركيا )


