
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2249  العدد

 أهالي مخيم خان الشيح يشكون تراكم النفايات في نهر األعوج •

 ة بينهم الجئين فلسطينيينمهاجراً غير نظامياً في أدرن 470القبض على  •

 مهرجان لألطفال الفلسطينيين في ركن الدين بدمشق •

على أمل لقائه...الالجئ "حسام حميد" يواصل البحث عن طفله المفقود في حادث غرق "

 "سنوات 3منذ 

31-12-2018 



 

 آخر التطورات

يواصل للعام الثالث، الالجئ الفلسطيني السوري "حسام حميد" بحثه عن طفله حمزة المفقود منذ 
اليونانية أثناء هجرة الطفل مع  الشواطئسنوات، بعد حادث غرق قاربهم في بحر إيجة قبالة 

 .20/9/2015ائلته من تركيا إلى اليونان يوم ع

وكانت العائلة قد ُهجرت من مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين إثر استهدافه، ثم هاجرت إلى 
 تركيا، ومن مدينة إزمير التركية غادرت عبر "قوارب الموت" نحو جزيرة "ميتيليني اليونانية.

 
لقارب المطاطي في المياه اإلقليمية في الساعة الرابعة ووفقًا لوالد الطفل أنه خالل الرحلة ووجود ا

صباحًا اقتربت سفينة سياحية منه واصطدمت به، مضيفًا أن العتمة كانت حالكة وانعدمت الرؤية 
ففقد ابنه الذي كان في حضنه من قوة وهول الصدمة، بعد أن ألقى كل ركاب القارب البالغ 

 ( راكبًا أنفسهم في البحر.52عددهم )

صيب خالل الحادثة الوالد بغيبوبة لم يشعر بها إلى أن وجد نفسه بين عدد من خفر السواحل وأ
اليونانية، وبعد أن أفاق حميد من الغيبوبة لم يجد طفله، وبدأ يسأل عنه خفر السواحل والصليب 

 األحمر، فأكدوا له أنهم لم يعثروا عليه.

بر فقد نجلها، ولم تجد أمامها إال البكاء، والدة الطفل نعيمة شعرت بالصدمة عندما وصل لها خ
 ولكن تجدد أملهم بعد تأكيد أحد أقارب العائلة رؤية الطفل في تقرير تلفزيوني.

وبعد سنوات الهجرة من مخيم اليرموك وصل الالجئ الفلسطيني حسام إلى ألمانيا وبدأ مشوار 
األحمر األلماني في  بحث جديد عن طفله المفقود، وتوجه للمؤسسات اإلنسانية وللصليب

 محاوالت جديدة على أمل لقاء طفله حمزة.



 

يشار إلى أن آالف الالجئين الفلسطينيين هاجروا من سورية إلى دول الجوار ودول أوروبا، حيث 
( الجئًا منهم في حوادث غرق على طريق الهجرة، مع اإلشارة إلى فقدان 51قضى أكثر من )

 ت عن مصيرهم.عدد آخر إلى اآلن دون ورود معلوما

وفي سورية، يشكو أهالي مخيم خان الشيح في ريف دمشق الغربي من تراكم النفايات في مجرى 
 نهر األعوج، األمر الذي سيتسبب في فيضان النهر نتيجة غزارة الجريان عند تساقط األمطار. 

ؤثر بشكل وقال ساكنو حارة الخوالد القريبة من النهر في مخيم خان الشيح إّن فيضان النهر ي
سيء على منازلهم، وعبروا عن قلقهم جراء استمرار هذا األمر وعدم اكتراث العديد من السكان 

 واستمرارهم برمي النفايات في النهر.

 
هذا وتعتبر مشكلة تراكم النفايات في شوارع وأزقة المخيم هاجسًا يؤرق أبناء مخيم خان الشيح، 

والرائحة الكريهة التي تؤثر على البيئة العامة  نتيجة تخوفهم من انتشار الحشرات والقوارض
 وصحتهم وصحة أطفالهم.

( مهاجرًا بينهم الجئين 470وفي سياق آخر، أعلن حرس الحدود التركي في أدرنة القبض على )
 فلسطينيين في أدرنة شمال غرب تركيا، خالل محاولتهم السفر بطريقة غير نظامية.

اجرين في مقاطعات ايبساال وميريش واوزنكوبرو المتصلة وقال حرس الحدود إنه قبض على المه
بمركز قرية بوسناكوي، وهم من المغرب وليبيا وفلسطين وبنغالدش وتونس وباكستان وأفغانستان 

 والجزائر والعراق، وتم إرسال المهاجرين غير النظاميين إلى مديرية إدرنة إلدارة الهجرة.

وا من الحرب وحمالت االعتقال والتجنيد في سورية إلى يشار أن آالف الالجئين الفلسطينيين فر 
دول الجوار ومنها لدول اللجوء األوروبية، حيث تواصل منع دخول حملة الوثائق الفلسطينية 



 

السورية، االمر الذي أجبر اآلالف منهم على العبور بطريقة غير نظامية وركوب "قوارب 
 الموت".

 

 لجان عمل أهلي

بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي وبداية العام الجديد، أقامت مؤسسات فلسطينية مهرجانًا ألطفال 
 الالجئين الفلسطينيين في حّي ركن الدين بالعاصمة دمشق.

وتضمن المهرجان نشاطات متنوعة، من بينها فقرة لتعليم األطفال على الصناعات اليدوية، 
وني، وأغاني أطفال، وفي الختام تم توزيع الهدايا على والتلوين على الوجوه، وعرض فيلم كرت

 األطفال.

طفاًل وطفلة وعائالت بعض األطفال، الذين عبروا عن سعادتهم  80وشارك في المهرجان حوالي 
 بمثل هذه األنشطة المحفزة ألبنائهم.

 


