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"عائلة فلسطينية سورية محتجزة في مطار أربيل تواجه مصيرا ً مجهولً"

• مناشدة للكشف عن مصير فلسطيني سوري فقد في أزمير التركية
• يوم طبي مجاني في مخيم درعا جنوب سورية
• توزيع مساعدات غذائية على سكان مخيم درعا

العدد2425 :

آخر التطورات
يواجه الالجئ الفلسطيني السوري فادي خالد نصر هللا ابن مخيم اليرموك هو وعائلته المكونة من
زوجته وطفليه مصي اًر مجهوالً بعد أن قامت السلطات التركية بإعادتهم إلى كردستان العراق،
وقيام أمن المطار في أربيل بتهديدهم بالترحيل إلى لبنان التي ستقوم بدورها بتسفيرهم إلى سوريا.
نصر هللا وعائلته المحتجزة منذ يومين في مطار أربيل ،ناشدت عبر مجموعة العمل من أجل
فلسطينيي سورية جميع الجهات الحقوقية واإلنسانية ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية التدخل
إليقاف ترحيلها من مطار أربيل وإيجاد حل لمأساتهم.

من جانبها سردت الالجئة الفلسطينية السورية مريم إبراهيم زوجة فادي في اتصال هاتفي مع
مراسل مجموعة العمل تفاصيل ما حدث معهم ،حيث أكدت أن عائلتها غادرت لبنان من مطار
رفيق الحريري في بيروت بشكل نظامي إلى مدينة أربيل في كردستان العراق ومكثوا فيها أسبوعاً،
ومن ثم توجهوا إلى تركيا حيث حاولوا دخولها بطريقة غير نظامية من خالل في از سمحت لهم
بالنزول "ترانزيت" في مطار اسطنبول ،إال أن السلطات التركية اكتشفت ذلك فقامت باحتجازهم
يوم  21حزيران /يونيو الجاري ليوم واحد ،ومن ثم رحلتهم إلى أربيل ،حيث هددهم أمن المطار
هناك بتسفيرهم إلى لبنان ،مشيرة أن هذا اإلجراء سيضاعف من احتمال ترحيلهم إلى األراضي
السورية األمر الذي يهدد مستقبلهم ومستقبل أطفالهم خاصة أنهم خسروا كل ما يملكون جراء
الحرب التي اندلعت في سورية.
ووفقاً لمريم أبنة مخيم اليرموك التي لجأت هي وزجها إلى مدينة صيدا جنوب لبنان عام 2013

هرباً من جحيم الحرب أن ضنك وقساوة الحياة في لبنان ،ووضعهم االقتصادي المزري وضيق

الحال وغالء األسعار ،وعدم وجود مورد مالي يقتاتون منه دفعهم للجوء إلى التفكير بهذه الطريقة
لدخول األراضي التركية ومن ثم الهجرة إلى إحدى الدول األوربية بحثاً عن الخالص واألمان
واالستقرار وتأمين مستقبل طفليهما.
في السياق ناشدت عائلة الالجئ الفلسطيني السوري فادي طه السمنه مواليد  1989السلطات
التركية والمنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية ومن لديه معلومات ،المساعدة في الوصول إلى
نجلها ومعرفة مصيره ومكان وجوده.
وقالت عائلة السمنه في مناشدة وصلت إلى مجموعة العمل أن ولدها فقد منذ حوالي  6أشهر
أثناء تواجده في مدينة أزمير التركية ،ومنذ ذلك الحين ال يوجد معلومات عنه وعن مصيره.

وكان فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،كشف عن توثيق
أكثر من ( )326الجئاً فلسطينياً فقد منذ بدء أحداث الحرب في سورية ،منهم ( )38الجئة
فلسطينية ،وذكرت المجموعة أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك لالجئين
الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق.
باالنتقال إلى جنوب سورية نظمت جمعية البر والخدمات االجتماعية يوماً طبياً مجاناً لسكان
مخيم درعا جنوب سورية ،وشارك في فعاليات اليوم الطبي فريق من االطباء المختصين في طب
االطفال والطب العام والطب الباطني والنساء والعظام ،حيث تم معاينة العشرات من الحاالت
المرضية ،وصرف الدواء لهم مجاناً.

وأشار مراسل مجموعة العمل في جنوب سورية إلى أن اليوم الطبي الذي استفاد منه المستفيدون
 386شخصاً من ابناء المخيم من بينهم  200طفالً هدف إلى تقديم المساعدة الطبية واألدوية
للعشرات من الحاالت المرضية في المخيم ،خاصة وأن سكانه يمرون في ظروف اقتصادية

ومعيشية صعبة.
مخيم
إلى ذلك وزعت من ّ
ظمة الهالل األحمر السوري مساعدات غذائية على العائدين من سكان ّ
درعا إليه ،يوم األحد  23حزيران /يونيو ،حيث شملت الحصص ما يقارب  450عائلة مسجلة
في قيود الهالل األحمر السوري.
الحصص التي وزعتها منظمة الهالل األحمر جاءت للتخفيف من معاناة سكان المخيم الذين
يشتكون من واقع معيشي واقتصادي مزري نتيجة دمار جزء كبير من ممتلكاتهم بسبب الحرب
التي اندلعت في سورية وانعكاساتها السلبية عليهم ،وعدم توفر البنى التحتية والخدمات األساسية
في المخيم.

