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فلسطيني يناشد المنظمات ...من الحصار إلى اللجوء في ألمانيا"
 "اإلنسانية والطبية مساعدته لعالج عينيه

      

 
 

 الجئان فلسطينيان يقضيان تحت التعذيب في السجون السورية 

  العائالت الفلسطينية السورية خالل محاولتهم الوصول إلى اليونانانقاذ مجموعة من 

  مهاجراً بينهم ثالثة أطفال في بحر إيجه في تركيا 12غرق 

 توزيع بعض المساعدات على الالجئين الفلسطينيين في الكسوة وخان دنون 

 توزيع مادة المازوت على فلسطينيي سورية المهجرين بمنطقة البقاع في لبنان 
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 ضحايا
عمار "من سكان مخيم اليرموك، و" أحمد دمحم الخطيب" قضى كل من الالجئين الفلسطينيين

من سكان مدينة حلب تحت التعذيب في سجون النظام السوري، علما  أن ( عاما   23" )جربوع 
الخطيب كان معتقال  في سجون النظام السوري لما يقارب العامين، وأما الجربوع فقد اعتقل منذ 

 .لي عام ونصفحوا
الجدير بالتنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام 

وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل  ،ضحية 834السوري بلغ حوالي 
 .فلسطينيي سورية

 
 التطورات آخر  

الحصبة األلمانية الذي أفقده القدرة على المصاب بمرض " فراس داوود"ناشد الالجئ الفلسطيني 
الرؤية بشكل طبيعي، الجهات والمنظمات اإلنسانية والمؤسسات الحقوقية والطبية التدخل لتسريع 

 .متابعة ملفه الطبي في ألمانيا
حيث يعاني من مشاكل في عينيه تستوجب عدة عمليات جراحية، ولديه ضعف في عضلة 

اليمنى تتحسس ضوئيا ، فيما تعاني العين اليسرى من نصف درجة أن العين "القلب، وقال داوود 
على ضرورة العالج الفوري "، وشدد الشاب الفلسطيني "إلى درجة ضعف مع النظارات الطبية

أن أي تأخير في العالج يضائل من نسبة نجاح العمليات و  لحالة عينيه على وجه التحديد،
ته إلى شخص يرافقه إلى المستشفيات والمراكز الطبية الجراحية الالزم إجراؤها له، كما أكد حاج

 ."فأنا ال أرى بشكل جيد"األلمانية 
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يذكر أن فراس داوود هجر عن مخيم اليرموك بعد معاناة كبيرة خالل فترة الحصار، وهي الفترة 
التي زادت حالته المرضية سوءا  جراء انعدام الدواء والطعام، ثم رحلته الخطرة للوصول إلى 

ونان حيث نجا في المرة االولى من حادثة غرق ونجح في المحاولة الثانية بعبور بحر إيجة الي
 .بين تركيا واليونان

آخذة بالتدهور، مؤكدين حاجته لالستطباب طويل األجل " فراس"ووفقا  لناشطين فإن حالة 
 .للتخفيف من حالته المرضية، وعمليات زرع خاليا جذعية

 
 تركيا

السواحل التركي، مجموعة من العائالت الفلسطينية السورية خالل محاولتهم الوصول أنقذ خفر 
بحرا  إلى إحدى الجزر اليونانية، وفي التفاصيل أن مجموعة من عائالت مخيم العائدين في 
حمص، حاولت قبل يومين الوصول إلى إحدى الجزر اليونانية عبر مركب حملهم من تركيا، 

ساعات، إلى أن  2بعد نفاذ الوقود في المركب، وبقائهم في المياه لـ  لكنهم فشلوا في الوصول
رجاعهم إلى تركيا سالمين دون أن يصاب أحد بأذى  .قام خفر السواحل التركي بإنقاذهم وا 
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يشار إلى تواصل هجرة الشباب الفلسطيني والعائالت الفلسطينية من سورية عموما ، وذلك لسوء 
الدول األوروبية، حيث يتوجه وبشكل يومي العديد من و  والمعيشية قاصدة تركيااألوضاع األمنية 

الالجئين إلى تركيا لمحاولة الوصول لدول اللجوء األوروبي على الرغم من تشديد السلطات 
السورية على سفر الالجئين إلى تركيا، في حين يوجد في تركيا الكثير من الشباب والعائالت 

 .إلى البر األوروبي بطرق شرعية وغير شرعيةتنتظر طرقا  توصلهم 
مهاجرا  من بينها جثث ثالثة  32وفي السياق أعلن خفر السواحل التركي أنه عثر على جثث 

أطفال في موقعين على ساحل بحر إيجه في تركيا يوم أمس الثالثاء بعد غرق الزورق الذي 
انية بهدف الهجرة إلى الدول كان يقلهم أثناء محاولتهم الوصول الى جزيرة ليسبوس اليون

 .األوروبية
ألف ا،  48من انقاذ  3122الجدير ذكره أن خفر السواحل التركي كان قد أعلن أنه تمكن عام 

وتمكنت السلطات  ،”عمليات األمل في بحر إيجه“وذلك ضمن  ،مهاجر ا غير قانوني 883و
في والية إزمير، فيما  منهم 22من مهربي البشر،  282من توقيف  3122التركية خالل عام 

ا، في أول يومين من عام  222أعلن خفر السواحل، أنَّ طواقمه أنقذ   .3128شخص 

 
 لبنان

ساهمت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان بتوزيع مادة المازوت ( دفء الشتاء)ضمن مشروع 
السورية المهجرة المقدمة من مؤسسة الغوث اإلنساني للتنمية على عدد من العائالت الفلسطينية 

ذلك بهدف التخفيف من معاناتهم في ظل العاصفة الثلجية التي و  ،بمنطقة البقاع في لبنان
 .تضرب لبنان ومنطقة الشرق األوسط
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ألف الجئا  يشتكون من أوضاع ( 83)ُيشار أن فلسطينيي سورية في لبنان والبالغ تعدادهم 
البطالة بينهم وعدم وجود دخل ثابت  معيشية صعبة وأزمات اقتصادية ضاغطة نتيجة انتشار

يقتاتون منه، هذا إضافة لوضعهم القانوني غير المستقر في لبنان جراء القوانين التي وضعتها 
 .السلطات اللبنانية عليهم

 
 لجان عمل أهلي

، المالبس على الالجئين "أهل الخير"التي أطلقتها قافلة " حملة شتاء سورية الدافئ"وزعت 
في منطقة الكسوة وخان دنون بريف دمشق، حيث كان التوزيع في الكسوة على الفلسطينيين 

المراكز التي يشرف عليها الهالل األحمر، وفي خان دنون على المراكز التي تشرف عليها 
 .األونروا

 
ويعاني الالجئون الفلسطينيون في ريف دمشق وخاصة سكان مخيم خان دنون من فراغ إغاثي 

االقتصادية الصعبة التي يعيشونها، وذلك جراء عدم وجود جمعيات واضح في ظل الظروف 
خيرية أو لجان عمل أهلي، نتيجة التضييق األمني من قبل قوات النظام عليها وحملة 
االعتقاالت التي طالت العديد من الناشطين اإلغاثيين فيها، مما دفع هذه اللجان إلى إغالق 

 .أبوابها حفاظا  على أرواح ناشطيها
 

 6102/ كانون الثاني ــ يناير / 5/وأرقام حتى  إحصائيات #  فلسطينيو سورية
ريا  في لبنان، الجئا  فلسطينيا  سو ( 835211)الجئا  فلسطينيا  سوريا  في األردن و( 22211) •

لغاية " األونروا"الجئا  فلسطينيا  سوريا  في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 8111)
 .3122يوليو 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
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 -ألف الجئا  فلسطينيا  سوريا  وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 22.3)أكثر من  •
 .3122كانون األول 

يادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الق: مخيم اليرموك •
( 822)يوما ، والماء لـ ( 742)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 722)لليوم 

 .ضحية( 248)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوما  على التوالي( 224)
يوما  بعد سيطرة مجموعات ( 727)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 21)يوما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 833)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا  مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .األزمات االقتصادية فيهااستمرار 
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


