
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2284  العدد

 يوماً من فقدانه 20انتشال جثة مهجر فلسطيني من نهر عفرين بعد  •

 سنوات وعائلته تناشد 3شاب فلسطيني مفقود في سورية منذ  •

 توزيع مادة المازوت على المهجرين في مخيم دير بلوط •

 "حملة توقيع لمنع ترحيل عائلة فلسطينية سورية من ألمانيا"

04-02-2019 



 

 ضحايا 

انتشل أمس األول، مدنيون وطواقم من منظمة آفاد التركية جثة الشاب الفلسطيني "علي حسن 
عامر" الملقب أبو حسن الدبو من نهر عفرين، الفاصل بين مخيمي دير بلوط والمحمدية في 

 ريف عفرين شمال سورية.

يومًا وعثر على جثمانه  20عامًا ُفقد منذ  19يمين أن علي البالغ من العمر وذكر أبناء المخ
طافيًا على سطح الماء، وهو من أبناء مخيم اليرموك المهجرين إلى الشمال السوري في مخيم 

 دير بلوط.

 
أشخاص بينهم طفل كانوا قد غرقوا في نهر عفرين  3والحادثة هي الرابعة من نوعها بعد وفاة 

 مهجري جنوب دمشق الى مخيم دير بلوط والمحمدية. منذ وصول

 

 آخر التطورات 

تشانج( العالمي لمنع ترحيل  - Change.org) أطلق ناشطون ألمان حملة توقيع على موقع
الالجئ الفلسطيني السوري "عرفات شريح" وزوجته "سماح دقاق" وطفلهما من ألمانيا إلى دولة 

 التفيا.

ألمانيا قرارًا بترحيل العائلة ألنهم كانوا قد حصلوا على حق  حيث أصدرت حكومة بافاريا في
اللجوء في التفيا قبل وصولهم إلى ألمانيا، وعند وصول الشرطة األلمانية لمنزل العائلة هرب 



 

الزوج قبل إلقاء القبض عليه، وتم إلقاء القبض على الزوجة وهي حامل، وأخذت الشرطة طفلهما 
 ى مركز رعاية األيتام.سنوات إل 6البالغ من العمر 

لترحيلها، وتم  01.02وأكدت منظمو الحملة أنه تم إخراج سماح من مركز االعتقال يوم الجمعة 
أخذ ابنها من منزل األطفال مبكرًا دون ترحيل زوجها، وعندما وصلت إلى المطار أجري لها 

 فحوصات طبية منعت على إثرها من الترحيل بسبب حالتها الصحية. 

 
اشطون أن الفلسطينية دقاق عادت مع ابنها إلى أحد مراكز اللجوء، لكن أمر اإلبعاد لم وذكر الن

ُيلغ بعد، وطالبوا حكومة بافاريا إعادة النظر في قرارها بترحيل العائلة، وضرورة اتخاذ قرار يستند 
 إلى القيم اإلنسانية.

ما أن زوجها حصل وأوضح المنظمون أّن الوضع الصحي لألم الحامل ال يصلح للترحيل، ك
في رياض األطفال ويجيد اللغة  االندماجعلى وظيفة عمل، في حين تمكن نجلهم محمد من 

األلمانية، فإن الترحيل يعني تجربة أكثر صدمة لكل من الطفل واألم واألب، وفق ما قالت 
 الحملة.

ول إلى شخصًا، وتعمل الحملة للوص 1082ووصل عدد الموقعين حتى لحظة كتابة الخبر إلى 
 موّقع على الحملة للضغط على حكومة بافاريا ومنع الترحيل. 1500

وكانت العائلة الفلسطينية هاجرت من مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب، ووصلوا إلى 
اليونان وبعد أشهر قدمت األمم المتحدة لهم رحلة إلى دولة التفيا، وعند وصولهم قدموا اللجوء 

 وضع فيها صعبًا بالنسبة للعائلة.فيها، لكن كان ال



 

وأشارت العائلة إلى جملة من الصعوبات التي واجهتهم فيها، منها ظروف المنزل كانت سيئة، 
حجابها، وصعوبات في الرعاية  بسببصعوبات في الفهم والمترجمين، التمييز والمضايقة 

 الطبية، ونقص الدعم من قبل الجهات الحكومية.

عائلة الشاب الفلسطيني "شادي محمود ديب منصور" المنظمات  وفي شأن آخر، ناشدت
والمؤسسات الدولية والمحلية ومن لديه معلومات، المساعدة في الوصول إلى نجلها ومعرفة 

 مصيره ومكان وجوده.

بمنطقة الباب  9/1/2016عامًا بتاريخ  20وكان قد ُفقد االتصال مع منصور البالغ من العمر 
، وهو في طريقه إلى تركيا لمحاولة دخولها بشكل غير نظامي، ومنذ ذلك في حلب شمال سورية

 الحين ال يوجد معلومات عنه وعن مصيره.

وكانت مناطق ريف حلب والباب خالل تلك اآلونة تحت سيطرة تنظيم داعش، وشهدت مواجهات 
 عنيفة بين الجيش النظامي وتنظيم الدولة داعش.

 

 لجان عمل أهلي

نيي سوريا لإلغاثة والتنمية " مادة المازوت على العائالت الفلسطينية والسورية وزعت "هيئة فلسطي
 325عائلة منهم ما يقارب  600المهجرة في مخيم دير بلوط شمال سورية، حيث يضم حوالي 

 أسرة فلسطينية.

 
ويفتقر المخيم ألدنى مقومات الحياة الكريمة، ومعظم العائالت التي نزحت إلى المخيم هي 

 ت فلسطينية مهجرة من مخيم اليرموك وجنوب دمشق.عائال


