
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2069 العدد:
04-07-2018 

 "مخاوف من مصادرة أمالك الالجئين في مخيم اليرموك بحجة المخطط التنظيمي الجديد"

 المقداد: المخيمات الفلسطينية دمرتها المجموعات اإلرهابية بالتعاون مع إسرائيل •

 اختفاء الفلسطيني "محمود أبو خليفه" في مدينة كلس التركية منذ ثمانية أيام  •

 وعائلته تناشد 2013أحد أبناء مخيم العائدين بحمص فقد منذ عام  •

 والد طفل فلسطيني سوري من يساعدني في أزمتي ويتكفل بعالج ولدي الخديج •



 

 آخر التطورات

لسطينيين لمجموعة العمل عن خشيتهم من أن عّبر عدد من أهالي مخيم اليرموك لالجئين الف
يكون المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك مقدمة لمصادرة أمالكهم وضياع حقوقهم، حيث 
يتخوف األهالي من أن يكون المخطط التنظيمي للمخيم والذي لم يعلن عن تفاصيله بعد ضمن 

ذاته بتوقيت إقرار المشروع الذي  محاوالت التغيير الديمغرافي لسكان دمشق، مشككين في الوقت
يأتي بعد حملة عسكرية شنها النظام السوري على المخيم مستخدمًا جميع أنواع األسلحة والتي 
تسببت بدمار عدد كبير من أحياء المخيم بما فيه البنى التحتية، حيث كان القصف وما تاله من 

ما تستهدف المخيم والالجئين  عمليات نهب شارك بها عناصر جيش النظام مقدمة لتنفيذ خطة
 الفلسطينيين في سورية.

 
يوليو العمل  - تموز 2وكان مجلس الوزراء السوري قد أقر في اجتماعه الذي عقده اليوم االثنين 

على تنظيم بعض المناطق والبلدات في دمشق التي أعاد النظام السيطرة عليها، حيث كلف 
لعامة واإلسكان إنجاز مخططات تنظيمية جديدة مجلس الوزراء رئيس المجلس وزارة األشغال ا

لمناطق جوبر وبرزة والقابون ومخيم اليرموك تتم من خاللها مراعاة خصوصية كل منطقة وفقًا 
لمقوماتها العمرانية والصناعية والحرفية وذلك ضمن خطة الحكومة إلعادة أحياء كل المناطق 

 التي اعاد السيطرة عليها.

المية عن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قوله إن بدورها نقلت مصادر إع
المجموعات اإلرهابية المسلحة وبتعاون معلن بينها وبين إسرائيل قد هاجمت المخيمات 

 الفلسطينية في سورية ودمرت منشآتها واستهدفت حياة أبنائها".



 

االمم المتحدة لتشغيل وأضافت المصادر إن المقداد أكد خالل لقائه مع المدير العام لمنظمة 
الالجئين الفلسطينيين )االونروا( بيير كرينبول أن "الدولة السورية ستولي معالجة أوضاع 
الفلسطينيين في سورية اهتمامًا خاصًا في إطار عملها الحثيث على تجاوز انعكاسات األزمة في 

على "أهمية تعاون الوكالة سورية سواء على السوريين أو على الفلسطينيين المقيمين فيها"، مشددًا 
 مع الجانب السوري لتحقيق هذا الهدف".

 2013إلى ذلك ُفقد الشاب الفلسطيني "أحمد حميد" من أبناء مخيم العائدين بحمص منذ عام 
أثناء سفره إلى مدينة طرطوس وذلك بعد خروجه للعمل على سيارة نقل خاصة "تكسي"، وقالت 

ات عنه وهاتفه مغلق منذ تلك اللحظة، وناشدت من لديه عائلته أنه ال يتوفر لديها معلوم
 معلومات أو معرفة شيء عنه التواصل معها.

عامًا( من أبناء مخيم  32في السياق ُفقد الالجئ الفلسطيني السوري "محمود أبو خليفه" )
 .اليرموك في مدينة كلس التركية منذ ثمانية أيام

ات الحقوقية واإلنسانية التدخل لمعرفة مصير نجلها الذي بدورها ناشدت عائلة أبو خليفه" المؤسس
بات مجهواًل عقب فقدان االتصال به منذ ثمانية أيام، وأوضحت العائلة عبر رسالة أرسلتها 
لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن ولدها الذي يعاني من مرض نقص في الغدد 

أيام ومن حينها  8توجه إلى مدينة كلس منذ الصم وفقر الدم المنجلي دخل األراضي التركية و 
 .انقطع التواصل معه ولم تصلهم أي أنباء أو معلومات عنه

 



 

وأضافت العائلة أنها تواصلت مع األشخاص الذين قاموا بتهريبه من سورية إلى تركيا فأخبروهم 
سألت  أنه وصل مع عدد من العائالت إلى مدينة كلس بخير وسالمة، ونوهت العائلة إلى أنها

عن نجلها في مشافي مدينة كلس التركية ومدينة اعزاز السورية ولم تجد له أثر، وبعد أن فقدت 
 األمل أطلقت نداء المناشدة هذا للكشف عن مصيره والمساهمة في البحث عنه.

باالنتقال إلى لبنان أطلق الالجئ "أحمد مغامس" والد طفل فلسطيني سوري ولد في الشهر 
اشدة للمنظمات اإلنسانية والهالل والصليب األحمر ومؤسسات العمل األهلي السادس نداء من

واإلغاثي ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية في لبنان، وأصحاب األيادي البيضاء لمد يد 
العون والمساعدة إلنقاذ حياة ولده الخديج الذي ولد والدة مبكرة في الشهر السادس، والتكفل 

 بمصاريف عالجه.

ل "أحمد مغامس" والد الطفل: "إن األطباء في مشفى الراعي بمدينة صيدا جنوب لبنان وقا
اضطروا إلى نقل طفله إلى وحدة رعاية األطفال حديثي الوالدة خوفًا على حياته، ووضعه على 

مشيرًا إلى أن وكالة غوث وتشغيل  ،"جهاز التنفس الصناعي نتيجة إصابته بالقصور الرئوي 
الكوفاز" من تكاليف غرفة العناية الفائقة " %90طينيين )األونروا( تكفلت بتغطية الالجئين الفلس

 $.4000$، وبقي من المبلغ المستحق ما يقارب 800فيما قدمت السفارة الفلسطينية 

ووفقًا للمغامس المهجر من سورية إلى مخيم عين الحلوة جنوب لبنان والذي يعمل بمهنة 
يؤمن أي جزء من المبلغ بسبب أوضاعه المعيشية واالقتصادية )البالط( أنه ال يستطيع أن 

المزرية نتيجة عدم وجود مورد مالي ثابت له وهو في حيرة من أمره كيف يتصرف ولمن يلجأ، 
 فحياة ولده بخطر حقيقي وليس له سوى هللا.

 


