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العدد2497 :

"السلطات المصرية تحتجز عائلتين من فلسطينيي سورية منذ شهرين"

• األمن التركي يفرج عن فلسطيني سوري بعد أيام من توقيفه
• مناشدة للتكفل بعالج طفلة فلسطينية سورية مصابة بمرض السكري
• فلسطينيو سورية في مخيم موريا اليوناني يواجهون ظروفًا إنسانية قاسية

آخر التطورات
تحتجز السلطات المصرية منذ شهرين ،عائلتين من فلسطينيي سورية بتهمة محاولة دخول
األراضي المصرية قادمين من السودان بطريقة غير نظامية.
مسنة ،إضافة إلى
ووفقاً لناشطين فلسطينيين يبلغ عدد المحتجزين  12فرداً بينهم أطفال وامرأة ّ
عدد من الالجئين السوريين ،حيث تم إيقافهم في مركز احتجاز بمنطقة "إدفو" الحدودية مع

السودان.
وأكد الناشطون أن العائالت تواجه ظروفاً سيئة في مركز االحتجاز ،وسط غموض حول
مصيرهم أو موعد إطالق سراحهم ،على الرغم من صدور أمر إخالء سبيلهم من النيابة العامة.
ويعتبر طريق إدفو غرب البالد من أشهر طرق دخول المهاجرين من السودان إلى مصر ،في
محاولة منهم للوصول إلى الدول األوروبية عبر البحر المتوسط.

هذا وتعاني شريحة من الالجئين الفلسطينيين الداخلين بطرق غير نظامية عبر الحدود السودانية
المصرية ،من عدم القدرة على الحركة والتنقل والعمل وتعليم أبنائهم ،وغير قادرين على السفر
خارج مصر عبر المنافذ المصرية (موانئ ومطارات) ،وذلك لرفض السلطات المصرية تسوية
أوضاعهم القانونية أسوة بالالجئ السوري ،الذي تتم تسوية وضعه خالل أسبوع بموجب بطاقة
اللجوء الذي يحصل عليها من المفوضية لمجرد وصوله إلى مصر.
في سياق غير بعيد أفرجت الشرطة التركية سراح الالجئ الفلسطيني السوري ابن مخيم اليرموك
"عبادة عبد المنعم تميم" 19سنة ،بعد توقيفه يوم االثنين  2أيلول من مكان إقامته في مدينة

اسطنبول بحجة عدم حيازته على هوية الحماية المؤقتة الكيملك ،وأكد ناشطون أن الشرطة
التركية نقلته إلى مدينة كلس جنوب تركيا ،وأصدرت له وثيقة الحماية المؤقتة "الكمليك".

باالنتقال إلى لبنان أطلق والد طفلة فلسطينية سورية ( 16عاماً) مهجر من مخيم اليرموك إلى
منطقة البقاع اللبناني ،نداء مناشدة واستغاثة للمنظمات الدولية والصليب األحمر الدولي ومنظمة
التحرير والفصائل الفلسطينية وأصحاب الضمائر الحية لتقديم المساعدة لطفلته التي تعاني من
مرض السكري ،وتأمين الدواء الباهظ الثمن الالزم لها ،والتي ال يستطيع تأمينه نتيجة تدهور
أوضاعه االقتصادية والمعيشية.
والد الطفلة الذي رفض ذكر اسمه قال" :إن ابنته أصيبت بمرض السكري في سورية منذ حوالي
 4سنوات نتيجة خوفها من أصوات القصف واالشتباكات أثناء خروجها من مخيم اليرموك"،
مشي اًر إلى أنه قام بعالج طفلته بمستوصف وكالة األونروا وتم صرف دواء لها إال أنه لم يتفاعل
مع جسمها ،وسبب لها انعكاسات سلبية أدت إلى تدهور صحتها مما أضطرهم إلسعافها مرتين
إلى المشفى.
أقر لها دواء أنسولين جديد ،وأنها يجب أن تأخذه بشكل
ووفقاً لألب أنه وبعد مشورة الطبيب ّ
شهري ،مشي اًر إلى أن ثمن الدواء ثمنه يقدر بحوالي ،$220مضيفاً أنه حاول خالل السنوات

الماضية تأمين الدواء البنته دون أن يضطر لمد يده ألي شخص ،لكنه اليوم هو عاجز تماماً
عن تأمين تكاليف عالجها ،مستطرداً أنه فكر مرات عديدة قبل أن ينشر المناشدة عبر وسائل

اإلعالم ،لكنه لم يعد يحتمل رؤية طفلته تتألم أمامه دون أن يفعل أي شيء ليخفف من ألمها

ومصابها.

أما في اليونان يواجه الالجئون الفلسطينيون السوريون في مخيم (موريا) بجزيرة ليسبوس ظروًفا

إنسانية قاسية وسيئة للغاية ،نتيجة االكتظاظ الكبير الذي يشهده المخيم ،وبحسب مراسل مجموعة

العمل أن المخيم استقبل في األيام القليلة الماضية ثالثة أضعاف قدرته االستيعابية من الالجئين،
األمر الذي أدى إلى ازدحام شديد وعدم وجود أماكن للنوم ،ما اضطر أغلب الوافدين الجدد للنوم
في العراء.
وأشارت مجموعة العمل باليونان ،أن المخيم الذي يقيم فيه حوالي  9000شخص لم يعد صالحاً
للسكن واالستقرار بسبب عدم توفر الخدمات الطبية والصحية ،وانتشار القوارض والحشرات
السامة ،عالوة على التأخير في إجراءات اللجوء.

موضحة أن ما يقارب  600شخص وصولوا على متن  14قارب مطاطي خالل األيام القليلة
الماضية إلى جزيرة موريا ما سبب اكتظاظ كبير في المخيم.
وكانت منظمة األمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ،دعت أوروبا بعد وفاة مهاجر قاصر وإصابة
اثنين في مخيم موريا خالل األسبوع الماضي ،إلى توفير المزيد من الحماية ألكثر من 1100
قاصر يعيشون في مراكز استقبال خطيرة ومزدحمة للمهاجرين القصر في اليونان ،كما ناشدت
هذا البلد لنقل هؤالء األطفال من المخيمات في الجزر إلى األرض األم.
وقالت منظمة األمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ،إن أكثر من  1100من المهاجرين والالجئين
القاصرين غير المصحوبين بذويهم يعيشون حاليا في مراكز االستقبال وتحديد الهوية الخطيرة
والمزدحمة في الجزر اليونانية ،وكذلك في معسكرات االحتجاز في كل أنحاء البالد.

ُيقدر عدد العالقين من فلسطينيي سوريا في اليونان بحوالي  4آالف الجئ غالبيتهم يتواجدون في
الجزر "لسبوس-متليني-خيوس-ليروس-كوس ،من بين هؤالء عائالت وأطفال ونساء ومسنون،
ويتوزعون على مخيمات الالجئين بعضهم يسكن في خيم واآلخر في صاالت كبيرة أو كرافانات.

