
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1925العدد: 
11-02-2018 

 أهالي مخيم اليرموك يناشدون فتح ممر إنساني إلخراج الحاالت اإلسعافية. •

 فلسطينيو سورية في األردن وضع قانوني مجهول وأزمات اقتصادية مستمرة. •

 

 أوكرانيا ترّحل الفلسطيني "فارس ساليمة" إلى جهة مجهولة



 

 آخر التطورات 

رّحلت السلطات األوكرانية الالجئ الفلسطيني السوري "فارس هاشم ساليمة" إلى جهة مجهولة، بعد 
احتجازه في مطار بوريسبيل الدولي بالعاصمة األوكرانية كييف في ظروف إنسانية صعبة، منذ 

 يومًا. 12

 

 

 

 

 

 

 

من األمن وقالت عائلة ساليمة أن االتصال انقطع بنجلها منذ الصباح، حيث نقل ثالثة عناصر 
 األوكراني سالمة، وأجبروه على صعود الطائرة دون معرفة وجهتها.

واتهمت عائلة ساليمة السفارة الفلسطينية في أوكرانيا بالتواطؤ مع السلطات األوكرانية، حيت كان 
آخر اتصال لنجلها مع القنصل الفلسطيني داوود جلود، وتم تبليغ فارس أن السفارة سوف ترّحله 

نكا وآخر مهلة يوم السبت وتم رفض هذا االقتراح من قبل فارس، مؤكدًا أنه يسعى إلى إلى سيريال
 تأمين فيزا دخول لدولة عربية لكنها تحتاج إلى وقت.

وأكدت العائلة أن السلطات األوكرانية قالت لساليمة أن السفارة قد حجزت لك ودون معرفة الوجهة، 
فلسطينية السورية ويحمل جواز سفر تابع للسطلة مع اإلشارة إلى أنه تم سحب وثيقة سفره ال

 الفلسطينية.

وحّملت العائلة السفارة الفلسطينية المسؤولية عن أي ضرر يمس نجلها فارس، وخاصة مع اقتراح 
 ترحيله في وقت سابق إلى سورية، ورفض العائلة ذلك.



 

قد انقطت منذ قرابة من جهتها، مجموعة العمل حاولت التواصل مع فارس إال أن االتصاالت معه 
 العاشرة صباحًا، مؤكدة أنها على تواصل مباشر مع "فارس سالمة" منذ لحظة ترحيله إلى تركيا.

وكان فارس قد حاول مغادرة أوكرانيا بطريقة غير نظامية ألن غالبية الدول ترفض استقباله، ولم 
بالسجن أو دفع مخالفة يستطع الخروج من أوكرانيا، واحتجز فيها وتعرض لعدة محاكم قضت إما 

 يورو مع الترحيل، ومنح مهلة شهر لمغادرتها. 600

و لم يجد أية دولة تستقبله فحجز إلى موريتانيا والطائرة لديها مرور في المغرب وتركيا، وعند 
وصوله إلى موريتانيا رفضت استقباله بحجة عدم امتالكه فيزا وتمت إعادته للمغرب، والمغرب 

 اله أيضًا ورحلته إلى تركيا.بدورها رفضت استقب

الجدير ذكره أنها ليست المرة االولى التي يحتجز فيها الجئين فلسطينيين في تركيا، حيث تم احتجاز 
أشهر بحجة عدم حصوله على تأشيرة الدخول  4الشاب باسل عزام في مطار اتاتورك لمدة تجاوزت 

السوريين بما فيهم الفارين من الحرب،  التي تفرضها الحكومة التركية على الالجئين الفلسطينيين
 ثم رّحلته تركيا إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال سورية ليقضي إثر قصف على المنطقة.

وعلى صعيد آخر، ناشد أهالي مخيم اليرموك فتح ممر إنساني عاجل إلخراج الحاالت اإلسعافية 
 والمرضية من جنوب دمشق، أسوة ببقية المناطق المجاورة.

في البيان الذي تم تداوله على مواقع التواصل االجتماعي، نحن أبناء مخيم اليرموك  وجاء
المتواجدين في المخيم والنازحين إلى البلدات المجاورة، نضع بين أيديهم معاناتنا اإلنسانية المستمرة 

 والتي تتمثل بعدم وجود ممر إنساني لخروج الحاالت اإلسعافية والمرضية.

معاناة األهالي متواصلة ومحرومون من أبسط مقومات حياتهم اليومية، إلضتفة أضاف البيان أن 
 إلى نقص الرعاية الصحية والطبية، وحرية التنقل إلى مشافي العاصمة.

ونوه البيان إلى أن األشهر الماضية تمكّن عدد من المرضى الخروج من جنوب دمشق للعالج، 
نية بعد موافقة األجهزة األمنية السورية، مشيرًا إلى عبر موافقات تمنحها منظمة التحرير الفلسطي

 .2017أنها توقفت بنهاية عام 



 

وطالب األهالي في ختام بيانهم الجهات المعنية الفلسطينية والسورية بضرورة التحرك إلخراج 
 المرضى وإسعاف الحاالت الحرجة، ورفع المعاناة عن أهالي المخيم المحاصر.

ت في تقريرها الذي حمل عنوان "فلسطينيو سورية بين الوعود والقيود" وكانت مجموعة العمل أشار 
إلى تدهور الوضع الصحي والطبي في مخيم اليرموك، حيث ال تزال جميع مستوصفات ومشافي 
المخيم متوقفة عن العمل بسبب نفاد المواد الطبية وعدم تواجد الكوادر الطبية المتخصصة، وذلك 

القيادة العامة مستمرة بفرض  –النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية بسبب استمرار حواجز الجيش 
والذي راح ضحيته أكثر  2013( آالف مدني منذ منتصف عام 5-3حصارها المشدد على نحو )

( الجئا قضوا بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية، من جهة، وسيطرة تنظيم "داعش" 200من )
 من جهة أخرى. 2015ذ مطلع إبريل على مساحات واسعة من مخيم اليرموك من

( مريض فلسطيني بحاجة ماسة للعالج خارج أماكن تواجدهم في 189وأشار التقرير أن أكثر من )
 مخيم اليرموك والبلدات المجاورة له.

( مصاب بمرض السرطان بحاجة للعالج الفوري 31وبحسب التقرير فإنه من بين المرضى )
( مصاب 20( حالة لالجئين مصابين بأمراض القلب، و )78والمراقبة الدائمة، إضافة إلى )

( حالة لمصابين 14( حالة لمصابين بأمراض الكبد والكلى، و )18بأمراض الفقرات والكسور، و)
 ( حالة شلل في األطراف بحاجة للمتابعة الدائمة.11( حاالت ربو، و)8بالصرع، و )

عارض بإيقاف الدعم عن المشفى الميداني في كما نوه التقرير إلى أن قيام االئتالف السوري الم
بلدة يلدا والنقطة الطبية في بلدة ببيال اللذان يتبعان مباشرة إلى الهيئة الطبية العامة في جنوب 
دمشق، ما أضاف عبء اقتصادي على العائالت الفلسطينية المتواجدة في مخيم اليرموك والمنطقة 

 تصادية غاية في القسوة.الجنوبية التي تعاني أساسًا من أوضاع اق

( ألف الجئ فلسطيني سوري نزحوا إلى األردن 17وباالنتقال إلى األردن حيث يعاني ما يزيد عن )
من أوضاع قانونية ومعيشية غاية في السوء، وذلك بعد لجوء معظمهم إلى دخول األردن بطرق 

نيي من سورية تحت غير قانونية بسبب رفض السلطات األردنية القطعي لدخول أي الجئ فلسطي
 أي سبب ومهما كانت الظروف.



 

وبالرغم تواجد اآلالف ممن نزحوا عبر الطرق البرية هربًا من الموت والقصف والحصار إال أن 
السلطات األردنية ترفض حتى اآلن تسوية أوضاع فلسطينيي سورية في أراضيها ومنحهم اإلقامة 

يع حقوقهم المعلقة بالعمل والحصول على الرعاية القانونية، األمر الذي يؤدي إلى حرمانهم من جم
 الطبية.

مما جعلهم يعشون حياة قاسية، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة من إيجار منازل وتضييق 
على حركتهم داخل األردن، يضاف إلى ذلك تقاعس الجهات الدولية والرسمية الفلسطينية عن تقديم 

شكالتهم القانونية التي تشكل منطلقًا لجميع المشكالت التي المساعدات العاجلة وعدم سعيها لحل م
 يعانون منها.

 

 2018فبراير  -شباط  10فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( 465( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3650• )
 امرأة.

 ( إناث.105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1658• )

القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 
 ( على التوالي.1668يومه )

لرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم ( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية وا205• )
 في مخّيم اليرموك.

( 1243( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ )1404انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر )• 
 يومًا.

% 80( يومًا، ودمار أكثر من 501يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )• 
 جزئي.من مبانيه تدميرًا كاماًل و 



 

، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي )• 
( 6( ألف، وفي مصر )17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8آالف، وفي تركيا )

 


