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 2461: العدد

 السفير الفلسطيني: اتصاالت مع الجانب التركي لتسوية أوضاع الفلسطينيين بتركيا •

 مركز التوثيق شمال سورية يدعو الفلسطينيين في ريف حلب للتسجيل •

 مخيم الرمدان: مطالب بزيادة وقت ضّخ المياه للمنازل •

31-07-2019 

 "تدهور صحة مهّجر فلسطيني شمال سورية. نداء إنساني.."



 

 آخر التطورات 

أطلق الالجئ الفلسطيني المهجر "أحمد خليل هواري" نداء إنسانيًا لتقديم العالج الالزم له وإدخاله 
 لطبية شمال سورية.إلى المشافي التركية بسبب ضعف الخدمات ا

وكان هواري الذي هّجر من مخيم اليرموك إلى مخيم دير بلوط قد تعرض منذ قرابة شهر لـ لسعة 
إحدى الحشرات السامة، أسعف على إثرها إلى مشافي الشمال السوري، لكن ضعف الخدمات 

 الطبية حال دون تقديم العالج المناسب له.

ا عن تشخيص حالته ومعرفة نوع الحشرة التي لسعته، وقال ناشطون إن هواري إن األطباء عجزو 
ولم يستطيعوا تقديم عالج له سوى بعض المسكنات وأكياس السيروم، مشّددين إلى أن حياته في 

 خطر وفي تدهور مستمر. 

 
وناشد هواري المنظمات الدولية والسفارة الفلسطينية في تركيا ومفوضية الالجئين ومؤتمر 

إلدخاله إلى األراضي التركية لتشخيص  المساعدة، بالسعييستطيع  فلسطينيي تركيا وكل من
 مرضه وتقديم العالج المناسب له.

( أسرة فلسطينية في مخيم دير بلوط الذي 325( عائلة منهم ما يقارب )600هذا وتعيش حوالي )
 يفتقر ألدنى مقومات الحياة الكريمة، ومعظم العائالت التي نزحت إلى المخيم هي عائالت

 فلسطينية مهجرة من مخيم اليرموك وجنوب دمشق.

من جانب آخر، كشف السفير الفلسطيني في تركيا "فائد مصطفى" عن وجود اتصاالت وجهود 
مع الجانب التركي الرسمي لتسوية أوضاع الالجئين الفلسطينيين في تركيا، وخاصة القادمين من 

 سورية والعراق.



 

فارة الفلسطينية التقت األسبوع الماضي مع مسؤولين وقال السفير في تصريح صحفي إن الس
أتراك في وزارة الخارجية التركية بأنقرة، وجرى الحديث حول اإلجراءات التركية األخيرة لمعالجة 
الوجود غير الشرعي لالجئين، والسعي إليجاد سبل التخاذ إجراءات تستثنى الفلسطينيين من 

 الضرر.

ألسبوع المقبل مع رئيس بلدية اسطنبول "أكرم إمام أوغلو"، إضافة وأشار السفير إلى أنه سيلتقي ا
إلى أنه طلب عقد لقاء مع مدير عام إدارة الهجرة في أنقرة، للتباحث حول تسوية األوضاع 

 القانونية الخاصة بالفلسطينيين.

 
ا، ونّوه إلى أن السفارة منحت جوازات سفر فلسطينية لالجئين الفلسطينيين من سورية في تركي

، 1948وستستمر بذلك، آماًل بأن ال تحدث نكبة ثالثة للفلسطينيين بتركيا بعد نكبتهم األولى عام 
 والثانية حينما نزحوا من سورية.

بالعودة إلى شمال سورية دعا مركز التوثيق شمال سورية، الالجئين الفلسطينيين القادمين من 
سجيل لدى المركز، وذلك لضرورات التوثيق إدلب وريفها إلى ريف حلب الشمالي، للمبادرة بالت

 والحصول على الوثائق الالزمة، وفق ما أعلن عنه المركز.

اخراجات  -عائلية  )بياناتهذا ويمنح مركز توثيق الالجئين البطاقات األسرية واألوراق الثبوتية 
ت المدنية ، لالجئين الفلسطينيين في الشمال السوري، كما يواصل تسجيل الواقعافردية(قيد 

 لعائالت الالجئين الفلسطينيين المسجلين أصواًل في مركز التوثيق. 

يشار أن مركز توثيق الالجئين الفلسطينيين هو دائرة أحوال مدنية للفلسطينيين المهجرين قسرًا 
 الى الشمال السوري.



 

ضّخ  في ريف دمشق، طالب الالجئون الفلسطينيون في مخيم الرمدان بريف دمشق بزيادة وقت
 المياه إلى منازل المخيم، حيث يعانون من عدم كفايتهم من الماء وخاصة يوم الجمعة.

وقال أبناء المخيم إن المياه تقطع عنهم يوم الجمعة ألن العامل الذي يدير أمور المياه في مخيم 
ام وإيجاد الرمدان ال يعمل في هذا اليوم، وطالبوا األونروا والهيئة العامة لالجئين العرب باالهتم

 حّل للمشكلة.

وأفاد أحد سكان المخيم "أن المياه تنقطع عن المخيم لفترات زمنية طويلة، وحين تتوفر تكون 
بضغط منخفض ولساعات محدودة جدًا، بحيث ال يمكن معها تعبئة خزانات البيوت الفارغة، ما 

زاد من العبء المادي  دفع األهالي إلى شراء المياه من الصهاريج الجوالة بأسعار مرتفعة، مما
على أبناء المخيم الذين يعانون من فقر الحال وانتشار البطالة بينهم جراء استمرار الصراع الدائر 

 في سورية" على حد تعبيره.

الجدير ذكره أن مخيم الرمدان هو من المخيمات الفلسطينية في سورية يقع في الجنوب الشرقي 
 كم. 50لمدينة دمشق بمسافة ما يقارب 

 


