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"المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري" على طاولة مجلس حقوق اإلنسان"

• الطفلة "ملك" المرض ينهك جسدها والعائلة تناشد
• وفد رسمي وفصائلي فلسطيني يزور مخيم اليرموك
• فقدان قارب يحمل مهاجرين انطلق من لبنان

آخر التطورات
ناقشت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أوضاع "الالجئين الفلسطينيين المهجرين إلى
الشمال السوري" من خالل التقرير الذي أودعته بالتعاون مع مركز العودة في "مجلس حقوق
اإلنسان" تحت عنوان "المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري" وذلك ضمن الدورة التاسعة
والثالثين التي عقدت يوم  19أيلول  -سبتمبر  2018بمقر األمم المتحدة في جنيف.
تناول التقرير قضية التهجير القسري للفلسطينيين إلى إدلب شمال سورية حيث يتوزع نحو
( )1300عائلة فلسطينية على نحو  12نقطة منذ إعادة النظام السوري فرض سيطرته على
مناطق جنوب دمشق والغوطة الشرقية ودرعا وتهجير اآلالف من السكان.

وسلط التقرير الضوء على مختلف األوضاع المعيشية للفلسطينيين في المنطقة التي تعد األسخن
ضمن آخر مستجدات الوضع الميداني في سورية.
وحذر التقرير من تقاعس األونروا عن تقديم خدماتها إلى المهجرين في الوقت الذي تتعاظم فيه
الحاجة إليها ،وطرح تساؤالت عديدة عن اقتصار أعمال الوكالة على مناطق سيطرة النظام
السوري وإلغاء كافة التفويضات الممنوحة لذوي المهجرين الستالم المساعدات بالنيابة.
ولفت التقرير إلى حالة القلق التي تعتري آالف الفلسطينيين إزاء المصير المجهول الذي
ينتظرهم ،ودعا إلى العمل الجاد على تقديم الحماية الجسدية والقانونية لضمان سالمتهم وتقديم
الدعم الذي يتناسب مع حجم المأساة التي يرزحون تحتها.

من جهة أخرى ناشد الالجئ الفلسطيني "سعيد شيخ خالد" المنظمات والمؤسسات اإلنسانية
والفلسطينية في تركيا وخارجها ،من أجل تقديم يد العون والمساعدة لعالج طفلته "ملك" ،التي
تعاني أوضاعاً صحية متدهورة منذ معايشتها لحصار مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب

دمشق.

الطفلة "ملك" التي لم يتجاوز عمرها  4سنوات ،تعاني من مرض منذ كان عمرها  6أشهر عجز
األطباء حتى اآلن عن تحديد ماهيته ،فهي ال تعي شيئاً وال تستطيع األكل بشكل سليم وال السير
على قدميها ،يقول والدها "عندما نريد اطعامها نطحن لها الطعام ونقوم بإغالق أنفها كي تستطيع

مضغه فهي ال تعرف ماذا تفعل وال تفهم ماذا في فمها ،مضيفاً أنها طفلته عايشت الحصار في
مخيم اليرموك ،وبين الحين واآلخر كانت تٌعرض على طبيب ولم يستطع أحد منهم أن يحدد
مرضها ،واستطاعت العائلة الوصول بشكل غير نظامي إلى األراضي التركية بعد رحلة عذاب

كبيرة ،ثم عرضت الطفلة على األطباء في مدينة أنطاكيا وبقيت في إحدى المشافي شه اًر دون

فائدة.

ويؤكد سعيد شيخ خالد أن طفلته لم تتلق العالج الالزم في سورية وتركيا ،ووضعها في تدهور
مستمر ،عالوة على الوضع المعيشي السيء للعائلة ،فلم تمنح ورقة إقامة "كميلك" ،مما انعكس
سلباً على وضعهم وزاده تعقيداً وسوء.
هذا وتشير إحصائيات غير رسمية أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يقارب 8
آالف شخصاً ،يعيش غالبيتهم أوضاعاً معيشي ًة صعب ًة ويعانون من قلة فرص العمل وانخفاض
أجور العاملين.

أما في جنوب العاصمة السورية دمشق نفذ وفد رسمي وفصائلي فلسطيني اليوم األربعاء زيارة
إلى مخيم اليرموك لتفقد سير عملية إزالة األنقاض والركام من حارات وأزقة المخيم ولالطالع
على ما تم التوصل إليه من إنجازات في هذا المجال.
من جانبه أشاد الوفد المكون من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وفصائل العمل الوطني
الفلسطيني باإلنجازات المبذولة في هذا المشروع وما شهده من حاالت تطوع كبيرة من قبل العديد
من المهندسين وأبناء المخيم للمساهمة بإعادة إعمار مخيمهم دون أي مقابل.
الجدير بالتنويه أن اجتماعاً عقد يوم  3أكتوبر الجاري في مقر المجلس الوطني بدمشق لمناقشة
آخر التطورات والمستجدات بشأن إزالة الركام واألنقاض من حارات وأزقة مخيم اليرموك.

من جانبهم قال ناشطون في قضايا الهجرة ان قارباً يحمل مهاجرين انطلق من لبنان فقد وهو في

طريقه إلى قبرص ،ووفقاً لـ"خلية اإلنقاذ والمتابعة" فقد وصلها أكثر من بالغ بخصوص القارب

المفقود دون ورود معلومات عن مصير المهاجرين ،فيما أكد ناشطون في قبرص اليونانية،
وصول قارب مطاطي انطلق من لبنان أول أمس ويحمل على متنه  20شخصاً ( 2نساء 8+

أطفال  10+رجال).

وكان الطفل الفلسطيني السوري "خالد نجمة"  5سنوات قضى غرقاً ،يوم  09-22الشهر
الماضي ،بعد انقالب مركب كان يقل مهاجرين فلسطينيين وسوريين غير نظاميين قبالة ساحل

عكار شمال لبنان.
وكانت مجموعة العمل قد استطاعت توثيق  51ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا غرقاً

خالل محاوالت وصولهم عبر مراكب الموت إلى دول اللجوء األوروبية.

