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"مصير مجهول لمهاجرين فلسطينيين بعد العثور على جثة أحدهم في بحر إيجة"

• توتر الوضع األمني في مخيم عين الحلوة يفاقم معاناة الفلسطينيين السوريين
• األمن السوري يغيّب قسريا ً الفلسطيني "سعيد سعيد" منذ  5سنوات
• الهيئة الخيرية تقدّم األلبسة على العائالت الفلسطينية في صور

آخر التطورات
تحيط مخاوف كبيرة مصير  10مهاجرين بينهم  3من فلسطينيي سورية ،و 5من أبناء قطاع غزة،
وسوريان ،كان االتصال قد انقطع معهم منذ تاريخ  ،2019-03-27في منطقة فتحية غرب
تركيا ،للوصول بطريقة غير نظامية إلى جزيرة رودس اليونانية.

وعثر صباح أمس الجمعة على جثة الشاب الفلسطيني "محمد إسماعيل البحيصي" الذي كان من
بين المهاجرين ،ونقلت مصادر إعالمية فلسطينية قول السفير الفلسطيني في أنقرة "فايد مصطفى"
لـ"نيوترك بوست" إن و ازرة الخارجية التركية أبلغتنا بالعثور على جثة الشاب البحيصي في منطقة
فتحيه بواليه موغال جنوب غرب تركيا ،فيما يكتنف الغموض مصير بقية المهاجرين ،وهم:
"محمد مروان تميم" ،و"محمد ظافر النجار" ،و"طارق بلوط" من فلسطينيي سورية ،ومن قطاع غزة
ُعرف "رائد مبروك" و"زياد راضي" و"محمد الحساسنة" و"محمد البحيصي"" ،أحمد سعيد" ،ومن
سورية "عمار العموري" والطفل "محمد ياسر العموري".

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.
مخيم عين الحلوة
في شأن آخر ،يفاقم التوتر األمني واندالع االشتباكات بين الحين واآلخر في ّ
جنوبي لبنان ،من معاناة آالف العائالت الفلسطينية القاطنة فيه ،ويزيد من هواجسهم ومخاوفهم
بعدما هربوا من أتون الحرب الدائرة في سورية إلى لبنان بحثاً عن األمن واألمان.

وتصاعد التوتر األمني يوم أمس بعد مقتل عنصر حركة فتح على يد مجموعات مسلحة داخل
المخيم ،وقام أفراد من عائلته رفاقه بإغالق الشارع الرئيسي باإلطارات المشتعلة والعوائق مطالبين
بتسليم قاتله واالقتصاص منه ،وعلى إثر ذلك ُسجلت حركة نزوح جزئية محدودة من المخيم تخوفاً
من تطور األمور.
ويعبر الالجئون الفلسطينيون عن استيائهم من االشتباكات وحالة عدم الشعور باألمان في مخيم

ومادية فادحة ،باإلضافة إلى تشريد قاطني المخيم وضرب
عين الحلوة ،كما يوّلد خسائر بشرية ّ
الحياة االقتصادية واالجتماعية ،وإغالق المؤسسات الصحية والتربوية.
هذا وتش ير تقارير ميدانية إلى أن عدد العائالت الفلسطينية السورية تراجع بشكل ملحوظ عن
السابق ،حيث بلغ عدد العائالت التي كانت تقطن في المخيم عام  )2500( ،2014عائلة،
وتناقص عام  2015إلى ( )1400عائلة ،ووصل في بداية عام  2016إلى ( )870عائلة ،فيما
أشارت احصائيات جديدة عن وصول العدد إلى ( )726عائلة فلسطينية سورية.
في سورية ،تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "سعيد أحمد سعيد" منذ أكثر
من  5سنوات ،حيث تم اعتقاله بتاريخ  05-01-2014على حاجز علي الوحش جنوب دمشق،
وهو من مواليد  1967وله  3أوالد.

هذا وتتكتم األجهزة األمنية السورية على مصير أكثر من ( )1750فلسطينياً منذ اندالع الحرب
الدائرة في سورية ،وليس هناك معلومات عن مصيرهم أو أماكن تواجدهم.

لجان عمل أهلي
أقامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني أول أمس معرضاً لأللبسة في مخيم الرشيدية بمدينة
صور جنوب لبنان ،واستفاد من المشروع ( )200عائلة من الالجئين الفلسطينيين من سورية ولبنان
والمجتمع المحلي.

كما وزعت األلبسة بين  16و 19من الشهر الحالي على ( )650عائلة من عائالت األيتام وذوي
االحتياجات الخاصة في مخيمات منطقة صور الرشيدية -البص-البرج الشمالي.
ودعت الهيئة جميع المؤسسات العاملة في المجال االغاثي والخيري إلى زيادة دعمها ومد يد العون
لهذه المخيمات التي تعاني ظروفا معيشية صعبة.
وما يزال الالجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية والذي يقدر تعدادهم بحوالي ( )28ألف،
يعانون من أوضاع معيشية قاسية نتيجة شح المساعدات اإلغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة
وصعوبة تكاليف الحياة في لبنان.

