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"تركيا توقف  6فلسطينيين سوريين أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان"

•
•
•
•
•

سقوط قذيفة صاروخية على منزل الجئ فلسطيني بحلب
انهيار الطريق الفاصل بين مخيمي دير بلوط والمحمدية
مناشدة لمساعدة مسن فلسطيني سوري بحاجة ماسة إلى عملية توسيع أوعية القلب
مرور عام على قضاء المصور الفلسطيني "نيراز سعيد" في السجون السورية
تعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان

العدد2448 :

آخر التطورات
ألقت قوات خفر السواحل التركي يوم أمس األربعاء  17تموز /يوليو القبض على  6مهاجرين
فلسطينيين قبالة سواحل بودروم التركية ،حاولوا الوصول إلى الجزر اليونانية بطريقة غير
نظامية.
فيما أكد عدد من الناشطين عبر رسائل مجموعة العمل على أن األشخاص  6بينهم  4أشخاص
من عائلة واحدة محتجزون في مدينة أزمير التركية ،مشيرين إلى صعوبة التواصل معهم بسبب
أخذ الشرطة التركية هواتفهم المحمولة منهم ،ومنعهم من التواصل مع اآلخرين.

كما أطلق الناشطون نداء مناشدة للجهات المعنية من أجل التدخل لإلفراج عنهم ،منوهين إلى أن
الحاجة إلى حياة كريمة هو ما يدفع األالف من الالجئين الفلسطينيين السوريين إلى اختيار
ركوب قوارب الموت والمخاطرة بحياتهم.
في سياق مختلف تعرض منزل الالجئ الفلسطيني رائد صابر في حي شارع النيل بحلب شمال
سورية لسقوط قذيفة صاروخية اقتصرت أضرارها على الماديات ،علماً أن أحياء بحلب شهدت
مؤخ ار سقوط قذائف مصدرها الريف الغربي للمدينة الذي يعتبر جزءا من المنطقة العازلة التي
حددت بموجب اتفاق روسي تركي في ايلول الماضي.
يذكر أن عشرات العائالت الفلسطينية تقطن في شارع النيل والميدان وسيف الدولة وحلب الجديدة
الصالحية والزبدية في حلب.

من جهة أخرى أفادت مجموعة العمل أن الطريق الواصل بين مخيمي دير بلوط والمحمدية
شمال سورية انهار بسبب مياه نهر عفرين وضعف بنية الطريق بين المخيمين.
وأضافت أنها ليست المرة األولى النهيار الطريق وفي كل مرة يتم فيها استصالحه ثم ينهار من
جديد ،ويعتبر الطريق حيوياً للمخيمين وقطع الطريق ينعكس سلباً على أوضاع المهجرين الذين

يعانون نقصاً في تأمين المياه والمواد الغذائية.

من جانبهم أطلق المهجرون الفلسطينيون في مخيمي دير بلوط والمحمدية شمال سورية نداء
استغاثة للمؤسسات الدولية والفلسطينية والمعنيين التدخل إلنقاذهم من المأساة التي تواجههم،
ونقلهم إلى مناطق آمنة.

أما في لبنان تعرض الالجئ الفلسطيني السوري "عبد المجيد أبو خرج" من أبناء مخيم اليرموك
المهجر إلى البقاع اللبناني ألزمة قلبية حادة ،نقل على أثره إلى المشفى ،حيث أخبر األطباء
عائلته أنه بحاجة إلى عملية قلب مفتوح ،لكن بعد اجراء التحاليل تبين عدم قدرة جسده تحمل
العملية ،وتقرر اج ارء عملية توسيع للشرايين بواسطة بالون وراسور عدد .3
أبو خرج ناشد أصحاب األيادي البيضاء وكل من يستطيع تقديم العون لمساعدته في تأمين
تكاليف إجراء العملية التي تصل إلى حوالي  ،$6543ستقدم منهم األونروا  $2000بحسب أبو
خرج ،فيما ينتظر أن تقدم السفارة الفلسطينية والضمان االجتماعي يد العون والمساعدة له وبقي
من المبلغ المستحق ما يقارب .$1800
حال المريض الالجئ الفلسطيني عبد المجيد أبو خرج كحال أغلبية فلسطينيي سورية الذين ال
يستطيعون تأمين أي جزء من المبلغ بسبب أوضاعهم المعيشية واالقتصادية المزرية وغالء
االستشفاء والعالج في مشافي لبنان.
في غضون ذلك عام مر على قضاء المصور الفوتوغرافي الفلسطيني "نيراز سعيد" ابن مخيم
اليرموك تحت التعذيب في سجون النظام السوري ،حيث اعتقل يوم  2015/10/2بعد أن داهمت
مجموعة أمنية سورية مكان إقامته واقتادته إلى أحد األفرع األمنية في العاصمة دمشق.
"نيراز سعيد" كان قد حصل على العديد من الجوائز ألعماله الفنية التي وثقت مراحل الحصار
على مخيم اليرموك ،أبرزها جائزة وكالة (األونروا) ألفضل صورة صحفية عن صورة "الملوك
الثالثة" ،باإلضافة فيلم "رسائل من اليرموك" والذي حصل على العديد من الجوائز الدولية،
وشاركت صوره في معرضين بمدينة القدس المحتلة ورام هللا.
بدورها قامت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" بتعبئة بطاقة الصراف اآللي
الخاصة بالالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ ( )100دوالر
أمريكي بدل إيجار لكل عائلة فلسطينية الجئة من سورية ،وبدل طعام ( )40ألف ليرة لبنانية،
حوالي ( )27دوالر لكل شخص.

ويقدر تعداد الالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان بحوالي ( )28ألف ،حسب إحصائيات
األونروا حتى نهاية كانون األول عام  ،2018ويعانون من أوضاع معيشية قاسية نتيجة شح
المساعدات اإلغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة تكاليف الحياة في لبنان.

