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"تركيا تحتجز فلسطيني سوري بمطار اسطنبول وتهدد بترحيله إلى لبنان"

• منظمة التحرير تزور اليرموك وتضع أكاليل من الزهور على أضرحة الشهداء وناشطون ينتقدون
• آالف الفلسطينيين السوريين يقضون عيد الفطر مشتتين في بقاع العالم بسبب الحرب
• طالب فلسطيني سوري يحصل على منحة دراسية في األكاديمية الملكية األمريكية باألردن

العدد2406 :

آخر التطورات
تحتجز السلطات التركية الالجئ الفلسطيني السوري "محمد عجالني يونس" مواليد  1991من
أبناء مخيم اليرموك ،في مطار اسطنبول الجديد منذ  11يوماً بتهمة محاولتها دخول أراضيها
بشكل غير نظامي.
من جانبها قالت عائلة يونس في اتصال هاتفي مع مراسل مجموعة العمل أن نجلهم غادر لبنان
من مطار رفيق الحريري في بيروت بشكل نظامي إلى مطار أربيل في العراق ،ومن ثم توجه إلى
تركيا حيث حاول دخولها عن طريق جواز سفر عراقي غير نظامي ،ما أدى إلى احتجازه يوم
 26أيار /مايو المنصرم في مطار اسطنبول ،وتهديده بالترحيل إلى أربيل أو إعادته إلى لبنان.

هذا وناشدت العائلة السلطات التركية وجمعيات حقوق اإلنسان والسفارة الفلسطينية في اسطنبول
التدخل من أجل إبقاء ولدها في تركيا واإلفراج عنه بأسرع وقت وحل أزمتهم وإخراجه من محنته،
منوهة إلى أن ترحيله إلى أي بلد أخر قد يشكل خط ًار على حياته ،وكانت السلطات التركية قامت
في وقت سابق باعتقال العديد من الالجئين الفلسطينيين السوريين بحجة دخولهم أراضيها بطريقة
غير نظامية.
في سياق مختلف نظم وفد من أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية زيارة إلى مقبرة الشهداء في
مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق ،بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ،وقاموا بوضع
أكاليل من الزهور باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على أضرحة الشهداء.

من جابهم انتقد عدد من الناشطين واإلعالميين الفلسطينيين وأبناء مخيم اليرموك منظمة التحرير
والسفارة الفلسطينية في دمشق على هذا االهتمام المبالغ فيه في ترميم مقبرة اليرموك وصرف
أموال طائلة إلزالة الركام والدمار من الطرق الرئيسية لمخيم اليرموك بهدف الوصول إلى تلك
المقبرة التي دمرت جراء القصف الممنهج على مخيمهم ،والتي أخرج منها جثمان الجندي
الصهيوني.

واتهم الناشطون منظمة التحرير الفلسطينية بأنها تهتم بالمقبرة واألموات أكثر من اهتمامها
باإلحياء ومصيرهم ،موضحين أن منظمة التحرير وقادة الفصائل الفلسطينية في دمشق
يستطيعون الدخول إلى اليرموك متى يشاؤون دون إذن أو تصريح مسبق ،في حين يمنع أهالي
المخيم من زيارة بيوتهم وممتلكاتهم وإعادة إعمارها ،بحجة أن العودة إلى اليرموك خارج اإل اردة
وأن األبنية إيله للسقوط.
وكان أهالي مخيم اليرموك دعوا منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية ومؤسسة الالجئين التدخل
لدى قوات األمن السورية لفتح طريق مخيم اليرموك لزيارة قبور موتاهم في أول أيام عيد الفطر
دون تدقيق على أوراقهم الثبوتية ،وإقامة صالة العيد في مسجد الوسيم.
من جهة أخرى يأتي عيد الفطر المبارك ونحو ( )150ألف الجئ فلسطينيي يعيشون حالة غير
مسبوقة من التشتت والتهجير ،حيث هجرت الحرب في سورية الالجئين الفلسطينيين على أكثر
من ( )20بلداً في مختلف قارات العالم ،فلم تكد تسلم أسرة فلسطينية من تشرد وتشتت معظم
أفرادها على دول العالم ،يضاف إلى ذلك عدد كبير من الالجئين الذين نزحوا داخل المدن
والبلدات السورية بعد استهداف مخيماتهم بالقصف والحصار.

في غضون ذلك حيث هجرت الحرب السورية الالجئين الفلسطينيين السوريين ما بين لبنان
واألردن ومصر وتركيا وليبيا والسودان وتايلند وماليزيا والسويد والدنمارك ،وألمانيا ،وبريطانيا،
وهولندا وفنلندا وسويس ار وفرنسا باإلضافة إلى الب ارزيل وتشيلي وكندا وغيرها من الدول.
أما في لبنان حصل الطالب الفلسطيني السوري محمد راغب حميد مواليد  2003من سكان حي
التضامن بدمشق المهجر إلى مخيم الرشيدية بمدينة صور جنوب دمشق ،منحة دراسية مجانية
في األكاديمية الملكية األمريكية باألردن ،وذلك لتفوقه وتميزه في مدرسته وحصوله على العالمات
التامة في صفي التاسع (البريفيه) واألول الثانوي.
الجدير بالذكر أن العديد من أبناء المخيمات الفلسطينية الذين وصلوا إلى الدول العربية وتركيا
ودول أوروبا حققوا الكثير من النجاحات في مجال الرياضة والفن والعلم.

