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عائلة الطفلة الفلسطينية "نيفين" ذات الثمانية أشهر تناشد تأمين العالج "
 "البنتها في لبنان

 

 
 

تأخر معامالت لم الشمل في السويد يضاعف من معاناة العائالت الفلسطينية السورية في  •

 اللجوءبلدان 

الجئين فلسطينيين بينهم أربعة من عائلة داوود ويتكتم  5النظام السوري يواصل اعتقال  •

 عن مصيرهم

المئات من الشبان الفلسطينيين السوريين يرفضون االلتحاق بجيش التحرير الفلسطيني  •

 لقتاله إلى جانب النظام
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 آخر التطورات 

السيدة زينب إلى مخيم الرشيدية بمدينة صور جنوب أطلقت عائلة فلسطينية سورية مهجرة من مخيم 
لبنان نداء استغاثة لمنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية في لبنان والجمعيات الخيرية وأصحاب األيادي 
البيضاء لتقديم المساعدة لعالج طفلتهم "نيفين" ذات الثمانية أشهر وإنهاء معاناتها، وتأمين تكاليف 

 $.3500عالجها التي تتجاوز 

الذي  (Growth Factor Deficiencyالطفلة "نيفين" تعاني من تضخم الكبد ونقص بهرمون النمو )
( أو العضالت الهيكلية Cardiac Output -يؤثر سلًبا على أداء القلب )انخفاض الن ِّتاج القلبي 

(Skeletal muscles.كما تعاني الطفلة من تأخر بنمو الدماغ ،)ضعف جسدي( ) 

 
من جانبها أدخلت العائلة طفلتهم إلى مشفى "جبل عامل" مكثت فيها سبعة أيام، تحملت العائلة تكاليف 

الحكومي" بمدينة بيروت، للخضوع للعالج، تحويل الطفلة إلى مشفى الحريري "العالج وحدها، ثم تم 
هت مشكلة نقص في إال أن الطفلة واج ،وهناك تم فحصها وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية الالزمة

وحدات الدم مما اضطر الطاقم الطبي إلجراء عملية إلدخال المصل في جسم الطفلة، ووفقًا للعائلة أن 
المشفى قامت بإجراء التحاليل الطبية وآخذ صورة للدماغ إلرسالها إلى أحد الدول األوربية من أجل 

س قمنا بإخراج طفلتنا من المشفى على هذا األساو  تحديد السبب الحقيقي لمرضها، وأضافت العائلة
 .بانتظار عودة نتائج التحاليل والصور الطبية

لم تنته رحلة الشقاء بالنسبة لعائلة الطفلة نيفين بخروجها من المشفى، بل استمرت ألن الطفلة تحتاج 
لعالج يومي مستمر، فهي بحاجة إلى حليب خاص بنقص نمو األطفال غالي الثمن، كما تحتاج إلى 
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، وتحاليل دم وفحوصات وصور شعاعية ومراجعات للطبيب، إن هذه التكاليف ال طاقة bو Dإبر 
 للعائلة عليها خاصة أنها تعيش يومًا بيوم مما يجلبه رب العائلة من عمله )نجار باطون(.

وفي موضوع مختلف، تعاني المئات من العوائل الفلسطينية السورية المتواجد في لبنان وتركيا ومصر 
( 18خر إجراءات لم شملهم في مملكة السويد، حيث تصل المدة في بعض األحيان إلى أكثر من )من تأ

شهرًا، األمر الذي يضاعف من الضغوط النفسية والمادية على تلك األسر، حيث يصل إيجار المنزل 
الوضع  ( شهريًا باإلضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشية، وعدم وضوح$450في تركيا ولبنان إلى حوالي )

 القانوني لتلك األسر خصوصًا فيما يتعلق باإلقامات وحرية التنقل.

فيما تعزو دائرة الهجرة السويدية سبب التأخير بما وصفته بالضغط الهائل عليها وعلى موظفيها األمر 
 الذي يؤدي إلى تأخر إجراءات لم الشمل لجميع الالجئين بما فيهم فلسطينيي سورية.

 
العديد من الالجئين الفلسطينيين السوريين في السويد أن التأخير يأتي ضمن سياسة غير من جانبهم أكد 

معلنة من قبل الحكومة السويدية تهدف إلى جعل السويد وجهة غير مرغوبة لالجئين، وذلك ضمن 
إجراءات متعددة تتخذها السويد في سبيل ذلك من ضمنها سن قوانين وتشريعات مشددة للجوء فيها منها 

 ( سنوات.3( شهرًا أو )13يقاف منح اإلقامات الدائمة، واستبدالها بإقامة لمدة )إ

وفي موضوع مختلف، يرفض المئات الشباب من الالجئين الفلسطينيين السوريين االلتحاق بالخدمة 
ال اإللزامية لجيش التحرير الفلسطيني وذلك بعد قيام قيادة الجيش بزج العديد من الكتائب واأللوية في قت

 فصائل المعارضة السورية المسلحة بأكثر من منطقة في ريف دمشق وحلب ودرعا.
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حيث كانت الهجرة خارج سورية الخيار األكثر اقبااًل من الالجئين وذلك لتفادي اعتقالهم من قبل وحواجز 
عني الجيش النظامي واجبارهم على تأدية الخدمة اإللزامية في جيش التحرير الفلسطيني األمر الذي ي

 بشكل أو بآخر زجهم في معارك النظام السوري.

فيما اختار بعضهم اآلخر البقاء في أماكن سيطرة المعارضة السورية وذلك خوفًا على حياته من 
 االعتقال.

يذكر أن الخدمة في جيش التحرير الفلسطيني هي خدمة الزامية لالجئين الفلسطينيين في سورية ممن 
 عامًا(. 18يبلغون )

 
 ال اعتق

يواصل النظام السوري اعتقال خمسة الجئين فلسطينيين بينهم أربعة من عائلة داوود هم : نور أحمد 
متزوج ولدية طفلة، و"داوود أحمد  2013( من سكان الحجر األسود اعتقل عام 1987داوود مواليد )
مخيم اليرموك  من سكان الحجر األسود اعتقل من قبل عناصر حاجز البطيخة أول 1986داوود" مواليد 

، و"علي محمد خير داوود" 1996متزوج ولديه ولدان وبنت، والشقيقان "محمود محمد خير داوود" مواليد 
في منطقة الدويلعة بدمشق، والالجئ  2014من سكان الحجر األسود الذين اعتقال عام  1998مواليد 

من مركز التدريب  2013من سكان مسرابا اعتقل في عام  1989"مصطفى مروان حسين" مواليد 
 (.VTCالمهني والفني التابع لألونروا بمنطقة المزة في دمشق )
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 2017يونيو  –تموز  11فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 463( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3525) •
 امرأة.

 ( امرأة.101من والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األ1615) •
القيادة العامة على مخي م اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1448يومه )
( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 196) •

 مخي م اليرموك.غالبيتهم في 
( يومًا وعن مخي م اليرموك منذ 1184انقطاع المياه عن مخي م درعا مستمر منذ أكثر ) •

 ( يومًا.1035)
( يومًا، والمخي م 1528أهالي مخي م حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 ( يومًا.262يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
، في حين يقدر 2016الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ( ألف 85حوالي ) •

( ألف، وفي مصر 17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )
 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6)


