
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بإيصال مساعداتها للفلسطينيين في الشمال السوري ونروامطالبات لأل •

 أهالي اليرموك يطالبون بالعودة إلى مخيمهم لالستقرار وترميم منازلهم •

 عائلة المسن الفلسطيني عوض ذيب عيسى تجدد مناشدتها لكشف مصيره •

 "مناشدات لإلفراج عن فلسطيني سوري معتقل في تركيا والتكفل بعالج طفلته"

    2216  العدد
28-11-2018 



 

 آخر التطورات

أطلق ذوو الالجئ الفلسطيني السوري "سعيد الشيخ خالد" وعدد من الناشطين نداء ناشدوا خالله 
لمدنية واإلنسانية والسفير الفلسطيني في تركيا والجهات المنظمات والمؤسسات الحقوقية وا

سنوات(  4المعنية، للعمل على إطالق سراحه من السجون التركية والتكفل بعالج طفلته ملك )
التي تعاني أوضاعًا صحية متدهورة منذ معايشتها لحصار مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين 

 جنوب دمشق.

قسرًا من مخيم اليرموك إلى الشمال السوري أنه أضطر لدخول  ووفقًا لذوي السعيد المهجر
األراضي التركية بطريقة غير نظامية بعد رحلة عذاب كبيرة لعالج طفلته ملك التي تعاني من 
شحنات زائدة في الدماغ والعجز بالنطق والحركي، بعد أن عجز عن معالجتها في سوية، ولم يعد 

 على فعل شيء.  يتحمل رؤيتها تتألم وهو غير قادر

 
وأضافت العائلة أن والد الطفلة ملك عرضها على األطباء في مدينة أنطاكيا وبقيت في إحدى 
المشافي شهرًا دون فائدة، مضيفين أن ولدهم قرر العمل في إحدى المطاعم التركية لكسب قوت 

شخاص يومه وجمع األموال لعالج طفلته، وفي إحدى األيام اندلعت مشاجرة بين عدد من األ
داخل المطعم وعند قدوم الشرطة التركية قامت باعتقاله بسبب عدم امتالكه لبطاقة الكيملك التي 

 تخوله التحرك في تركيا بشكل قانوني. 

وكان الالجئ الفلسطيني "سعيد شيخ خالد" ناشد في وقت سابق المنظمات والمؤسسات اإلنسانية 
يد العون والمساعدة لعالج طفلته "ملك"، التي لم  والفلسطينية في تركيا وخارجها، من أجل تقديم



 

أشهر عجز األطباء حتى اآلن  6سنوات، وتعاني من مرض منذ كان عمرها  4يتجاوز عمرها 
عن تحديد ماهيته، فهي ال تعي شيئًا وال تستطيع األكل بشكل سليم وال السير على قدميها، وكان 

ويقوم بإغالق أنفها كي تستطيع مضغه فهي ال والدها "عندما يريد اطعامها يطحن لها الطعام 
 تعرف ماذا تفعل وال تفهم ماذا في فمها.

في سياق مختلف طالب الجئون فلسطينيون وعدد من الناشطين وكالة األونروا بإيصال 
مساعداتها لالجئين الفلسطينيين المهجرين قصرًا إلى الشمال السوري، حيث يتعرض الفلسطينيون 

 مناطق النظام للتحقيق واالعتقال من قبل عناصر األمن السوري. خالل دخولهم إلى

وعّبر الالجئون عبر رسائل وصلت إلى مجموعة العمل عن استيائهم من حرمانهم مساعدات 
األونروا العينية والمالية، مطالبين األونروا بإيصال مساعداتها المقدمة من الدول المانحة إلى 

عارضة وخاصة المهجرين إلى مدينة إدلب وحلب شمال سورية المتواجدين في مناطق سيطرة الم
دون تعريضيهم للخطر"، حيث ال يستطيع الكثير من الشباب الفلسطينيين الذين يقنطون في 
المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة الذهاب للتدقيق ألسباب أكثرها أمنية كتخلفهم عن التجنيد 

 .م"اإلجباري أو مالحقة األجهزة االمنية له

 
من جانبها تشترط األونروا لتسليم المساعدات المالية لالجئين الفلسطينيين في سوريا بوجود جميع 

القادرين جسديا وحضورهم شخصيا إلى و  سنة وما فوق  18أفراد األسرة الذين تتراوح أعمارهم بين 
 مراكز توزيع المساعدات النقدية المختلفة لتلقي المساعدة المالية.

طالب أهالي اليرموك النازحين عنه بعودتهم إلى مخيمهم ومنازلهم من أجل ترميمها من جانبهم 
واالستقرار بها، وذلك بهدف تخفيف أعبائهم المادية والمعيشية، منوهين إلى أنه بالرغم من صدور 



 

قرار رسمي سوري بعودتهم إلى منازلهم إال أن عناصر األمن السوري يمنعونهم من البقاء في 
لعيش فيه، بحجة استمرار ورشات العمل بإزالة األنقاض والركام من حارات وأزقة المخيم وا

 وشوارع اليرموك، وعدم وجود توفر الخدمات األساسية فيه. 

هذا وكان نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، أبلغ الفصائل الفلسطينية في دمشق، 
 رموك إليه.أن دمشق قررت رسميًا عودة جميع سكان مخيم الي

فيما عبر عدد من سكان مخيم اليرموك عن خشيتهم من عدم السماح لهم بالعودة نهائيًا إلى 
منازلهم ودخول المخيم بالمخطط التنظيمي، خاصة بعد صدور قرار من مجلس الوزراء السوري 

نوفمبر الجاري يقضي أن تحل محافظة دمشق محل بلدية اليرموك بما  - تشرين الثاني 11يوم 
ها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن يوضع العاملون في اللجنة المحلية لمخيم اليرموك ل

 القائمون على رأس عملهم تحت تصرف محافظة دمشق. 

من جانبهم أكد ناشطون لمجموعة العمل أن عناصر األمن ال يسمحون ألهالي اليرموك بالدخول 
ها من مفرزتين وضعهما النظام على مدخل شارع إليه إال بموجب موافقة أمنية، يتم الحصول علي

الثالثين، حيث يطلب هؤالء العناصر من األهالي أوراق تثبت أنهم من سكان المخيم أولهم 
 ممتلكات فيه. 

عامًا(، من أبناء  58أخرى جددت عائلة الالجئ الفلسطيني "عوض ذيب عيسى" ) جهةمن 
قوقية واإلنسانية التدخل لمعرفة مصيره الذي مخيم درعا جنوب سورية مناشدتها للمؤسسات الح

أيام، وأوضحت العائلة عبر  5فقد منذ حوالي 
رسالة أرسلتها لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي 
سورية أنها فقدت االتصال به أثناء خروجه من 
منزله الكائن مخيم درعا جنوب سورية يوم األربعاء 

إلى نوفمبر من الشهر الجاري أثناء ذهابه  – 21
مكان عمله، وحتى اللحظة لم تصل عنه أي 
معلومات، علمًا أن العيسى يعمل عامل نظافة 

 ويعاني من اضطرابات نفسية.


