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 "الجئًا بينهم نساء وأطفال قبالة إحدى الجزر اليونانية 11غرق "
   

 
 

 هجرة أطباء مخيم النيرب تؤثر سلباً على واقعه الصحي 

  المجاورةحملة األمل تجهز مساعدات غذائية لنازحي مخيم اليرموك في البلدات 

 اإلفراج عن الجئ فلسطيني من أبناء تجمع المزيريب  

  فيدار تناقش الوضع القانوني لفلسطيني سورية في تركيا مع مسؤولي حزب العدالة
 والتنمية

  الجئ مرتين من فلسطين ثم من "جامعة أميرسفورت الهولندية تنظم ندوة بعنوان
 سورية
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  اليونان
آخرين، ليل  11نساء قضوا، وُفقد  5الجئًا بينهم طفالن و 11اليوناني أن أعلن خفر السواحل 

الثالثاء األربعاء بعد غرق مركبهم الخشبي على مشارف جزيرة فارماكونيسي اليونانية الواقعة في 
من ركاب المركب، بينما تستمر عمليات  62بحر إيجة، فيما قالت الشرطة اليونانية أنه تم انقاذ 

منطقة الواقعة في جنوب شرق ايجه للعثور على المفقودين، وتفيد شهادات أن البحث في ال
المركب الذي انطلق من تركيا غرق ألسباب غير معروفة بينما كانت الرياح ضعيفة والبحر 

 .هادىء، ولم توضح تلك المصادر جنسيات الغرقى
لتي تقل الجئين فارين من الجدير بالذكر أن السواحل التركية تعد نقطة انطالق لمئات المراكب ا

الحرب في سورية نحو أوروبا، حيث خرج اآلالف من الالجئين الفلسطينيين من تلك الشواطئ 
 .للوصول إلى اليونان أو إيطاليا

 
 آخر التطورات 

يعاني مخيم النيرب بحلب من هجرة أبنائه منه وخاصة األطباء والطواقم الطبية العاملة في 
المخيم من كافة االختصاصات، حيث بلغ عدد األطباء الذين هاجروا من المخيم منذ بداية 

طبيبًا، فيما أشار المراسل إلى  11األحداث في سورية بحسب ما أفاد به مراسل مجموعة العمل 
ألطباء المتواجدين في المخيم حاليًا هم خمسة أطباء مع عدد من الممرضين، جميعهم أن عدد ا

يعملون في مشفى فلسطين، وهو المشفى الوحيد داخل المخيم الذي يقوم بإجراء عمليات جراحية 
ويقدم خدماته الطبية ألهل المخيم والبلدات المجاورة، إال أن ذلك المشفى يعاني من عدم وجود 

ي مما جعله عرضه لإلغالق أكثر من مرة، ُيذكر أن مشفى فلسطين كان مختصًا ترخيص رسم
بعمليات التوليد فقط، إال أن األوضاع في سورية ومخيم النيرب وُبْعد المدينة عن المخيم اضطر 
إدارة المشفى للتعاقد مع عدد من األطباء من مدينة حلب للقيام بعمليات جراحية بسيطة فيه، أما 

مراكز الطبية في المخيم فهناك مركز طبي لألونروا داخل المخيم ال يقدم سوى بالنسبة لل
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الخدمات الطبية البسيطة ألبناء المخيم الذين يشكون من عدم فعاليته، فيما تم تحول المركز 
الثقافي في بداية األحداث في سورية إلى مستوصف طبي بجهود بعض المتبرعين من منظمات 

الي، وتم تجهيزه بغرفة عمليات وبعض التجهيزات الطبية، إال أنه ال فلسطينية وعدد من األه
يزال يفتقر إلى الدعم الطبي من قبل مديرية الصحة في سورية، ولعل حوادث التسمم التي 

في المخيم وعدم اكتشاف المسبب الرئيسي لها، يدل  6115/ يوليو  –تموز / 61حدثت يوم 
 .اني منها مخيم النيربعلى األزمة في المجال الصحي التي يع
تجهيزها دفعة مساعدات غذائية لصالح " حملة األمل"وباالنتقال إلى جنوب دمشق أعلنت 

سلة  1111النازحين من مخيم اليرموك في بلدتي يلدا وببيال، حيث حضرت الهيئة الخيرية 
ليب علبة ح ٠٠١١" فيفا فلسطين ماليزيا العالمية"غذائية كما جهزت بالتعاون مع مؤسسة 

 .أطفال

 
وفي سياق مختلف نقل مراسل مجموعة العمل في درعا جنوب سورية نبأ إفراج األمن السوري 

من أبناء بلدة المزيريب، وذلك بعد اعتقال ( عاماً  01" )دمحم خالد حسين"عن الالجئ الفلسطيني 
 .دام أكثر من ثالثة أشهر

معتقاًل فلسطينيًا من أبناء تجمع  16فيما وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أسماء 
المزيريب بدرعا في سجون النظام السوري منهم الجئة فلسطينية واليزال مصيرهم مجهواًل حتى 
اللحظة، ومن جهة أخرى يعاني سكان أن بلدة المزيريب جنوب درعا الذين يقدر عددهم بنحو 

يم درعا، من أزمات معيشية الجئًا باإلضافة إلى عدد من العائالت التي نزحت من مخ 0511
وذلك بسبب غالء األسعار وعدم توفر المياه واستمرار انقطاع التيار الكهربائي لفترات  ،حادة

 .زمنية طويلة
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 تركيا 
مع الدكتور فاتح تونا مسؤول "فيدار"ناقش وفد من الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين 

، الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين "األكبارتي"العالقات الخارجية في حزب العدالة والتنمية 
 .القادمين من سورية إلى تركيا

لمكتب شعبة اسطنبول في حزب العدالة والتنمية للتهنئة " فيدار"جاء ذلك خالل زيارة قامت بها 
بفوز الحزب في االنتخابات التركية األخيرة، حيث تحدث الجانبان عن مستجدات األوضاع 

اصة انتفاضة القدس وغيابها عن اإلعالم، وتطرق إلى ملف حصار غزة وما الفلسطينية وخ
يعانيه أهالي القطاع من ظروف معيشية صعبة في ظل استمرار حصار االحتالل الصهيوني 

 .للقطاع

 
ونقل رئيس جمعية فيدار دمحم مشينش أوضاع الالجئين الفلسطينيين السوريين الصعبة وما 

بتزويده "إلى تركيا، من جانبه طلب الدكتور فاتح من وفد الجمعية  يعانونه خالل رحلة الوصول
بالمعلومات حول هذا الملف ليتم دراسته ضمن أطر حزب العدالة والتنمية، وبحث الحلول 

 ".المناسبة لهذه القضية اإلنسانية
وكان مشينش دعا في وقت سابق إلى تظافر الجهود فيما يخدم أبناء فلسطين في تركيا، 

سيق مع الجهات الرسمية التركية للسماح لالجئين الفلسطينيين بالحصول على تأشيرة دخول والتن
نظامية بداًل من المخاطرة بأنفسهم من خالل التهريب، وتسهيل اجراءات الحصول على جوازات 

 .سفر سلطة لالجئين وأن تكون مجانية
الفلسطيني السوري إلى أراضيها يشار إلى أن السلطات التركية تواصل منع دخول الالجئ 

 .بشكل قانوني، حيث التزال سفاراتها تمنع إعطاء تأشيرة الدخول لهم وخاصة في لبنان
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 هولندا
الجئ مرتين من "نظمت جامعة أميرسفورت في مدينة أوترخت الهولندية ندوة تحت عنوان 

الفلسطينيين في سورية قبل ، حيث سلطت الضوء على حياة الالجئين "فلسطين ثم من سورية
 .وخالل أحداث الحرب ورحلة لجوئهم إلى أوروبا

بحضور أستاذ الدراما " نورس علي"و "مأمون أبو ناصر"خاللها الالجَئين الفلسطينيين  وتحدث
رينيه بولينغا المحاضر في الجامعة عن تجربتهما كفلسطينيين سوريين، ولمحة عن حياة 

خالل الحرب واألسباب التي دعت الالجئين الفلسطينيين لمغادرة الالجئين الفلسطينيين قبل و 
التعامل اإليجابي لهولندا مع و  وصواًل إلى دول اللجوء األوربي،" رحلة الموت"سورية، مرورًا بـ 

 .الالجئين حكومة وشعباً 
 يشار أن الجاليات الفلسطينية تنشط في الدول األوروبية من خالل المعارض الفنية والمؤتمرات
والندوات في محاوالت منها، إليصال معاناة الالجئين الفلسطينيين وخاصة في سوريا ومخيماتها 

رحل الموت التي خاضها الالجئون عبر القوارب وصواًل إلى دول اللجوء، إضافة و  الفلسطينية
 .للحفاظ على هوية الالجئ الفلسطيني ومنع تذويبه في المجتمعات األوروبية

سمية لعدد الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين وصولوا أوروبا خالل والتوجد احصاءات ر 
 12111أحداث الحرب في سوريا، لكن تقارير مجموعة العمل تشير إلى وصول أكثر من 

 .الجئ فلسطيني سوري إلى دول اللجوء

 
 5112/ كانون األول ــ ديسمبر / 9/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 050111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15,500)  •
" األونروا"ذلك وفق احصائيات وكالة و  ،الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر( 2111)لبنان، 

 .6115لغاية يوليو 
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 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 12)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 051)يومًا، والماء لـ ( 921)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 091)لليوم 
 .ضحية( 100)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

العودة إلى منازلهم منذ حوالي  الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 156)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 951)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 11)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 591)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : العائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل و  •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


