
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2507العدد: 

15-09-2019 

 وصول بعثة طبية إلى لبنان متخصصة بجراحة اليد والعالج يشمل الفلسطينيين من سورية •

 الفلسطيني "علي الشهابي" للعام السابع، النظام السوري يخفي قسرياً الكاتب •

 ضحايا من الفلسطينيين قضوا بانفجار ألغام ومخلفات الحرب في سورية 6توثيق  •

 "جزيرة كوس: غرق الخيام وسوء الخدمات يفاقم معاناة الفلسطينيين من سورية"

 



 

 آخر التطورات 

شهدت جزيرة كوس اليونانية احتجاجات واسعة أول أمس من قبل المهاجرين، بسبب غرق الخيام  
 الخدمات المقدمة لهم.بفعل األمطار وقدوم فصل الشتاء، وسوء 

وطالب الالجئون المشاركون في االحتجاجات بتحسين ظروفهم المعيشية وتسريع إجراءات اإلقامة  
ومنحهم أذونات للتنقل في البالد بشكٍل حر، وناشدوا المنظمات الدولية والحقوقية من أجل إيجاد 

 حل لقضيتهم وإنهاء معاناتهم.

 
الجئ فلسطيني من سورية،   200اجرين وبينهم أكثر من وقال مراسل مجموعة العمل إن المه

يعانون من سوء كبير في اإلدارة والخدمات المقدمة سواء كانت الصحية أم الخدمية أو اإلغاثية،  
 وعدم توفر أماكن مناسبة للسكن، وانقطاع الكهرباء والماء عن المخيم. 

ات اليونانية ثالثة أضعاف قدرتها يضاف إلى ذلك االكتظاظ الكبير فيها حيث تستقبل تلك المخيم
 االستيعابية من الالجئين وذلك بحسب شهادات لعالقين هناك. 

أالف الجئ غالبيتهم يتواجدون في    4ويقدر عدد العالقين من فلسطينيي سورية في اليونان بحوالي  
كوس" بينهم عائالت وأطفال ونساء ومسنون، -ليروس - خيوس- متليني -الجزر "لسبوس 

 ويتوزعون على مخيمات الالجئين بعضهم يسكن في خيم واآلخر في صاالت كبيرة أو كرافانات.

 



 

في موضوع آخر، أعلنت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني إقليم لبنان بالتعاون مع جمعية إغاثة  
 ي جراحة اليد، والعالج بشكل مجاني. أطفال فلسطين عن وصول بعثة طبية متخصصة ف

وقالت جمعية الهالل إنها ستجري معاينات المرضى والعمليات بمشفى صفد في مخيم البداوي 
 . 17/10/2019ويمتد حتى تاريخ   2019/ 10/ 13شمال لبنان، وتبدأ من تاريخ 

 
عامًا، ويجب على    18ونوهت الجمعية إلى أنها تستهدف فئة عمرية محددة من عمر عامين حتى  

المريض أن يقدم بياناته الشخصية مرفقة بتقرير طبي عن الحالة، وترسل عبر رقم "واتس أب"  
 مخصص.

( ألف، بحسب  28الجدير بالتنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يقدر بحوالي )
 .2018إحصائيات األونروا حتى نهاية كانون األول عام 

صل أجهزة األمن والمخابرات السورية اعتقال الكاتب الفلسطيني "علي سعيد شهابي"  إلى ذلك، توا
كانون األول/  - 17من أبناء مخيم اليرموك منذ سبع سنوات، حيث اعتقل النظام "الشهابي" في 

 . 2012ديسمبر 

اعتقل سنة  وكان "الشهابي" الذي يعمل مدرسًا للغة اإلنجليزية في أحد المدارس التابعة لألونروا قد 
أعوام منذ العام   10ألول مرة لمدة تسعة أشهر في سجن المزة العسكري، ثم اعتقل لمدة  1974
بتهمة االنتماء لحزب العمل الشيوعي في سوريا "المعارض للنظام    1991حتى نهاية عام  1982

 السوري".



 

سي سوري  أشهر بتهمة السعي لتأسيس حزب سيا 7لمدة  2006ومن ثم اعتقل "الشهابي" عام 
 يحمل اسم تيار سورية الجميع، وللتوقيع على إعالن دمشق بيروت.

 
ُيشار أن عدة منظمات إنسانية من بينها هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية طالبت باإلفراج  

 عنه، إال أن النظام لم يستجب لطلبها.

ق قضاء ستة الجئين  من جانب آخر، قال فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل إنه وث  
 فلسطينيين متأثرين بجراحهم جراء انفجار ألغام ومخلفات الحرب في عدة مناطق بسورية. 

أطفال وهم: "محمود فادي الدربي" من أبناء مخيم درعا قضى عقب انفجار   3ومن بين الضحايا 
 جسم غريب كان يلعب به في أحد شوارع شمال الخط بدرعا. 

و"محمد سمير حمامدة" من أبناء مخيم السيدة زينب قضيا جراء   والطفالن "عمر محمد أسعد"،
انفجار لغم من مخلفات الحرب في منطقة البحدلية بريف دمشق، كما خل ف االنفجار إصابات في  

 صفوف المدنيين. 

الجئين فلسطينيين شاركوا بالقتال إلى جانب النظام السوري قضوا بألغام   3وأضاف الفريق أن 
عي" من عناصر حركة "فلسطين حرة" الموالية للنظام السوري، قضى بانفجار لغم وهم: "محمد المر 

 جنوب دمشق. من مخلفات تنظيم "داعش" في حي  "الحجر األسود"

و"رضا سمارة" أحد عناصر "لواء القدس" قضى بلغم في دير الزور شرق سورية، و"خالد دكور" 
 مدينة حلب. من أبناء مخيم النيرب قضى في منطقة الشيخ لطفي في 



 

كما وث قت المجموعة إصابة عدد من الالجئين من بينهم، الشاب "محمد عبد الرزاق سعيد" من  
سكان مخيم خان دنون أصيب في الدير خبية بريف دمشق، ما أدى إلى بتر ساقه، والمجند في 
 جيش التحرير الفلسطيني "محمد ماهر زواهري" تعرض لحادث تفجير لغم في مدينة دوما بريف

 دمشق.

هذا وأكدت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق أن ما يزيد عن ثمانية ماليين شخص في سورية 
معرضون ألخطار مميتة، بسبب األلغام ومخلفات الحرب، حيث تعاني عدة مناطق سورية من 

 انتشار األلغام فيها.

 


