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 2653: العدد
29-01-2020 

 سنوات من اعتقاله  8األمن السوري يفرج عن الفلسطيني عصام الرديف بعد   •

 األمن السوري يتكتم على مصير الفلسطيني "أحمد شحادة العمد" •

 توزيع حرامات على عدد من العائالت الفلسطينية السورية في لبنان  •

 توزيع كفالة اليتيم ألطفال فلسطينيي سورية في لبنان  •

 "لقاء أهلي في إسطنبول يبحث أوضاع فلسطينيي سوريا في تركيا"



 

 آخر التطورات

  27االثنين بحث اتحاد المستثمر الفلسطيني بالتعاون مع الجالية الفلسطينية في تركيا، يوم 
كانون الثاني/ يناير الجاري في اجتماع عقد في مدينة اسطنبول أوضاع الالجئين الفلسطينيين  

 السوريين في تركيا. 

رّكز المجتمعون على المشكالت والعقبات القانونية والمعيشية التي تواجه الفلسطيني السوري في  
عدم الحصول على اإلقامة في تركيا تركيا، والتي تحد من تمتعهم بسبل العيش الكريم، ومنها: 

)كمليك(، عدم توفر فرص عمل للشباب الفلسطيني السوري، افتقارهم للخدمات الطبية أسوة  
 بإخوانهم الوافدين.

كما ناقش اللقاء مشكلة عدم تمكن أطفال الالجئين من االلتحاق بالمدارس، وانعدام توفر مأوى  
 آمن لهم وألسرهم. 

 
رة اتخاذ خطوات عملية على األرض من خالل التواصل مع وشدد المجتمعون على ضرو 

المؤسسات والحكومة التركية، والسفارة الفلسطينية إليجاد حل جذري لمشكلة فلسطيني سوريا في  
اسطنبول، والبحث في فتح السبل القانونية واتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة لتمكين الفلسطينيين  

 قديم العون والمساعدة لهم. السوريين والسعي قدمًا نحو ت

من جهة أخرى أفرجت األجهزة األمنية السورية عن الالجئ الفلسطيني عصام زهير الرديف من 
سنوات من اعتقاله في  8، وذلك بعد 2020/ 01/ 27أبناء مخيم خان درعا جنوب سورية يوم 

 سجن صيدنايا بدمشق. 



 

أن األجهزة األمنية السورية تواصل من جانبها ذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 
تكتمها على مصير المئات من الالجئين الفلسطينيين في سجونها، بالرغم من المطالبات  
المستمرة باإلفراج عنهم والكشف عن مصيرهم، ومن بين المعتقلين األطفال والنساء وكبار في 

 السن وأشقاء وآباء وأبناء وعائالت بأكملها. 

اصل األجهزة األمنية السورية تكتمها على مصير الالجئ الفلسطيني  في سياق ذي صلة، تو 
من سكان مخيم اليرموك، حيث تم اعتقاله من حي الزاهرة   1968"أحمد شحادة العمد" مواليد 

، ومنذ ذلك الحين ال يتوفر معلومات عنه وعن مصيره أو مكان  2014/ 30/6بدمشق يوم 
ع الجهات والناشطين في سورية المساعدة بمعرفة مصير  اعتقالهم، من جانبها ناشدت العائلة جمي 

 نجلها. 

 
أما في لبنان وزعت مؤسسة صحابة األقصى حرامات وأغطية على عدد من العائالت الفلسطينية  

عائلة من   100السورية والسورية في لبنان، ووفقًا إلحدى المتطوعات أن التوزيع الذي شمل 
وريين القاطنين في مدينة صيدا ومخيمي عين الحلوة والمية الالجئين الفلسطينيين السوريين والس

مية ومنطقة وادي الزينة، يهدف إلى التخفيف معاناة تلك العائالت، خاصة في هذا البرد 
 القارص.

مؤسسة حلوان كفاالت أيتام  من جانبها وزعت جمعية السراء بدعم من مؤسسة صحابة األقصى و 
رية في لبنان، وذلك عن شهري تشرين الثاني وكانون  طفل يتيم من فلسطينيي سو  150على 

، بهدف ترسيخ وتعزيز قيم التكافل والتراحم اإلنساني، إضافة لمد يد  2019األول من العام 



 

العون والمساعدة لهم والتخفيف من معاناتهم قدر المستطاع، وخصوصًا في ظل الواقع 
 ري في لبنان. االقتصادي المتردي الذي يعيشه الالجئ الفلسطيني السو 

إلى ذلك يواجه آالف من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين ُهجروا إلى لبنان، أزمات معيشية  
مركبة من أبرزها الوضع القانوني الذي يتلخص بوضعه القانوني غير المستقر، يليها صعوبًة  

فإن  تأمين فرصة عمل، وفي حال تمكن أحدهم من الحصول على عمل بطريقة غير نظامية 
 أجره يكون متدني جدًا وال يكفي لتغطية مصاريف الحياة في لبنان. 

 


