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"نفي مزاعم توطين الفلسطينيين في عفرين شمال سورية"

• حادثة احتراق في السهول الغربية لمخيم النيرب
• بعثة طبية إلى لبنان متخصصة بإجراء عمليات العيون لالطفال
• إيقاف  14مهاجرا ً فلسطينيا ً حاولوا الهروب عبر قارب للخفر التركي

آخر التطورات
نفى مركز توثيق الالجئين الفلسطينيين توطين المهجرين الفلسطينيين شمال سورية ،رداً على
ادعاءات نشرها موقع "توثيق االنتهاكات في الشمال السوري" اإللكتروني وتحدث عن توطين
 1500عائلة في عفرين.
وقال مركز التوثيق إن التقرير الذي ال يستند الى أي وقائع بل هو عبارة عن تحليالت مسيسة
واستخدام واضح لقضية الالجئين الفلسطينيين المهجرين قسرياً للشمال السوري ،نافياً أن يكون قد
تم التواصل بين مركز التوثيق والموقع الذي نشر التقرير.

وأشار مركز التوثيق أن االحصائية لتعداد العائالت الفلسطينية والتي تتوزع جغرافيا ما بين
مناطق عفرين وجنديريس ودير بلوط وادلب وريفها يبلغ حوالي  1500عائلة ،وليس كما ذكر
الموقع في تقريره أن كامل هذا العدد متواجد في عفرين.
وأكد أن تواجد بعض العائالت الفلسطينية ممن هجروا قسرياً للشمال السوري بما فيها عفرين هو
تواجد مؤقت ،وأن كل العائالت الفلسطينية التي تسكن عفرين والتي ال يتجاوز عددها العشرات
هي عائالت قد استأجرت البيوت من أصحابها األصليين أو وكالئهم أو أقاربهم.
يشار إلى أن مركز توثيق الالجئين الفلسطينيين تم تأسيسه من قبل مديرية الشؤون المدنية في
الحكومة السورية المؤقتة التي تشرف على إدارة السجالت المدنية في الشمال السوري ،بعد
مناشدات عدة من قبل نشطاء فلسطينيين لتسجيل الواقعات المدنية التي لم تسجل.

وكان مركز توثيق الالجئين الفلسطينيين في الشمال السوري قد دعا العائالت الفلسطينية المسجلة
في المركز للحصول على البطاقة األسرية الجديدة الخاصة بالالجئين الفلسطينيين.
في شمال سورية أيضاً ،سجلت حادثة احتراق هي الثالثة من نوعها خالل أسبوعين في مخيم
النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب ،حيث اشتعلت النيران في سهول المخيم عند سور المخيم
الغربي ،وهرع أبناء المخيم إلطفاء النيران بالمالبس والماء ،وخلف الحريق أض ار اًر مادية.
هذا ويعاني مخيم النيرب من تردي الواقع الصحي ونقص كبير على صعيد الخدمات الصحية
سيما األطباء واألدوية.
والمستلزمات الطبية والكوادر االختصاصية ال ّ

في لبنان ،أعلنت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني إقليم لبنان بالتعاون مع جمعية إغاثة أطفال
فلسطين عن وصول بعثة طبية متخصصة في إجراء عمليات العين لألطفال من عمر عام واحد
إلى  16عاماً ،في الفترة بين  21 -16الشهر الحالي.
وقالت جمعية الهالل إن العمليات ستتم بشكل مجاني في مشفى الشهيد محمود الهمشري في
صيدا جنوب لبنان ،وأن رسم المعاينات  5آالف ليرة لبنانية ،وأشارت الجمعية إلى أن يقدم
المريض بياناته الشخصية وتقرير طبي عن الحالة وإرسالها إلى رقم هاتف عبر تطبيق واتس
أب.
الجدير بالتنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يقدر بحوالي ( )28ألف،
بحسب إحصائيات األونروا حتى نهاية كانون األول عام .2018

إلى ذلك ،ألقى خفر السواحل التركي القبض على  20مهاج اًر غير نظامي بينهم  14الجئاً
فلسطينياً حاولوا الوصول إلى إحدى الجزر اليونانية ،بعد سيطرتهم على قارب تابع لخفر
السواحل التركي.
ووفقاً لمصادر إعالمية تركية ،سرق مهاجرون فلسطينيون وسوريون وعراقيون يختاً خاصاً للخفر
التركي في خليج ياليكافاك تيليكيتشيك منطقة بودروم موغال ،للفرار إلى جزيرة كوس اليونانية،
وتم اعتراض اليخت من قبل الخفر التركي ونقل المهاجرون إلى ميناء تورغوتريس موغال
إلجراءات قضائية.
هذا ويستمر عبور الالجئين الفلسطينيين من تركيا إلى اليونان إما بح اًر أو ب اًر لمحاولة الوصول
لدول اللجوء األوروبية ،وينتظر اآلالف منهم الفرصة المناسبة للهجرة وانهاء معاناة نزوحهم في
دول الجوار السوري.

