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    العدد 3094

" على طرق الهجرة 5مهاجرين وفقدان  5غرق  ...2020فلسطينيو سورية  " 

 مهجرو مخيم دير بلوط: "حرماننا من نقطة طبية جريمة"  •

 األونروا تحذر الالجئين من االستيالء على معلومات حساباتهم البنكية  •

 سنوات  8النظام السوري يخفي قسرياً الطبيب الفلسطيني "هايل حميد" منذ  •



 

 آخر التطورات 

العام   العمل    2020خالل  مجموعة  فلسطينيين    5وثقت  لالجئين  غرق  سورية،  حوادث  من 

من    5واستمرار فقدان   إلى أوروبا، هرباً  الهجرة خالل محاولتهم الوصول  آخرين على طرق 

 الحرب في سورية. 

وقال فريق الرصد في المجموعة قضى الالجئان "يزن ميالد قدسية"، و"الليث محمد" غرقاً في  

قان الفلسطينيان السوريان  نهر إفروس الفاصل بين الحدود البرية التركية اليونانية، كما قضى الشقي

 "محمد ومؤيد خالد الداالتي" غرقاً في بحر إيجة. 

 

وفي بداية العام أبلغت الشرطة األلمانية أحد أقارب الالجئ الفلسطيني "أحمد خليل إبراهيم" من  

أبناء منطقة شبعا بريف دمشق وفاته غرقاً، بعد التأكد من هويته الشخصية والتعرف عليه من قبل  

 بعد عام من فقدانه خالل محاولته اجتياز نهر دوبرا في كرواتيا. وذلك ل الدولي،  االنتربو

فيما فقد الشاب الفلسطيني "ابراهيم الديراني" على طريق الهجرة، كما يستمر فقدان كل من الالجئ  

"محمد مروان تميم" و"محمد ظافر النجار" والالجئ "محمد أحمد اسعيد"، بعد محاولتهم الوصول  

 من منطقة "فتحية" على الساحل التركي.  إلى اليونان

ويستمر فقدان الطفل "حمزة حميد" الذي فقد بعد حادث غرق قاربهم في بحر إيجة، وأضاف فريق  

 ( الجئاً من فلسطينيي سورية قضوا غرقاً على طرق 57الرصد والتوثيق أنه استطاع توثيق )



 

 الهجرة، وغالبية الضحايا من النساء واألطفال وكبار السن.  

من جانب آخر، يشكو المهجرون في مخيمي دير بلوط والمحمدية شمال سورية، من حرمانهم  

الرعاية الصحية الطارئة، وقال المهجرون في شكواهم "إبقاء المخيمين بدون نقطة طبية جريمة  

 بحق سكان مخيمي دير بولط والمحمدية. 

أقرب منطقة سكنية   ازدياد، وتبعد  المهجرين في  بين  الحاالت اإلسعافية  إن  الالجئون  وأضاف 

كم وأقرب مشفى يبعد عن المخيم أكثر من عشرة كيلومترات، ويجدون معاناة كبيرة    6عنهم قرابة  

 في المواصالت، وهم ال يمتلكون وسيلة أو أجرة التنقل الباهظة. 

 

المعني  الجهات  المهجرون  ) وطالب  آفاد  ومنظمة  التركية  والسلطات  إدارة AFADة  منظمة   )

الكوارث والطوارئ التركية بإعادة فتح النقطة الطبية، بعد أن تم إغالقها بقرار من مديرية الصحة  

في منطقة غصن الزيتون، وضرورة تواجد سيارة اسعاف ومركز طبي ضمن المخيم لتقديم العالج  

 والدواء وتأمين اسطوانة اوكسجين. 

لى صعيد مختلف، حذرت وكالة األونروا الالجئين الفلسطينيين من االستيالء على معلومات  ع

حساباتهم البنكية، وذلك من خالل اتصال مجهولين عبر الهاتف أو وسائل التواصل االجتماعي،  

 ويطلبون معلومات المواطنين وتتعلق بحساباتهم البنكية وتفاصيل شخصية أخرى. 

 ور لها، "إن المجهولين يستخدمون طرق كثيرة للحصول على هذه وقالت الوكالة في منش 



 

بقيمة    النت  عبر  بطالة  رواتب  تصرف  الغوث  وكالة  بأن  كاالدعاء  دوالر    300المعلومات، 

 وغيرها من األكاذيب" 

ونوهت األونروا في تحذيرها، أن ال عالقة لها بهؤالء األفراد ال من قريب وال من بعيد، وفي  

ة اإلعالن عن أي أمر فإن ذلك سيتم عبر قنوات التواصل واالتصال الرسمية  حال أرادت الوكال

 الخاصة بالوكالة. 

يشار أن وكالة األونروا تصرف مساعداتها المالية لفلسطينيي سورية عبر بطاقات أجهزة الصراف  

ل  اآللي، وتتم تعبئتها وفق مواعيد محددة من قبل الوكالة، وسجل عدد من حاالت النصب واالحتيا

 بين الالجئين الفلسطينيين من سورية. 

  8في ملف المعتقلين، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الدكتور "هايل قاسم حميد " منذ  

من عيادته في شارع اليرموك بمخيم اليرموك    2012/ 8/ 13سنوات، وذلك بعد اعتقاله بتاريخ  

 جنوب العاصمة دمشق، بتهمة تطبيب الجرحى ومساعدتهم. 

نذ ذلك الوقت ال يعرف عن مصيره شيء أو مكان اعتقاله، والدكتور “هايل حميد" هو من  وم

سنة، وكان أستاذ بكلية الطب بجامعة    70، وقد تجاوز عمره  1948فلسطين عام    - مواليد دالتا  

 دمشق، وعمل كرئيس قسم الجراحة العامة في مشفى )األسد( الجامعي. 

 


