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الفلسطينيون السوريون العالقون في اليونان يشتكون من اإلهمال الطبي "
 "وعنصرية األطباء

      

 
 

 اشتباكات عنيفة هّزت بلدة قدسيا التي يقطنها مئات العائالت الفلسطينية  

  ترمم بعض المالجئ الصغيرة في مخيم خان الشيحمؤسسة فجر اإلغاثية 

 توزيع مساعدات غذائية على فلسطينيي سورية بمدينة صيدا جنوب لبنان 

  مصر تستمر برفض طلبات اإلقامة لفلسطينيي سورية في أراضيها وسط استمرار معاناتهم

 المعيشية
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 آخر التطورات

القين في اليونان، من اإلهمال الطبي وعدم يشتكي المئات من الالجئين الفلسطينيين السوريين الع
تقديم العالج والدواء الالزم لهم، كما يعانون من ظروف معيشية غاية في القسوة، وذلك بعد أن 
تم إغالق جميع الطرقات بينها وبين الدول األوروبية في وجه الالجئين الذين خاطروا بأرواحهم 

 .ركيةللوصول إلى اليونان انطالقًا من الشواطئ الت

 
لمجموعة العمل أن " أمل فاعور"إلى ذلك أكدت الصحفية الفلسطينية السورية العالقة في اليونان 

الالجئين الفلسطينيين السوريين يشتكون من إهمال كبير في المجال الطبي، ومن عنصرية بعض 
رفضوا  األطباء الذين باتوا يتعاملون معهم بشكل غير إنساني، مشيرة إلى أن هؤالء األطباء

استقبال وعالج بعض العائالت الفلسطينية بسبب جنسيتهم بحسب قولها، مضيفة أن اإلهمال 
 .الطبي بات يهدد حياة العديد من الالجئين

وبدورها ناشدت تلك العائالت كافة المنظمات الدولية واإلنسانية والصليب األحمر الدولي والسفارة 
مساعدات الطبية العاجلة لمئات المرضى ممن رفض الفلسطينية في اليونان للتدخل وتقديم ال

تقديم العالج لهم، كما طالبوا منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية العمل على إنهاء مأساة 
الالجئ الفلسطيني السوري، التي تأبى إال أن تستمر حتى وصلت إلى حرمانه من حقه الطبيعي 

 .يةبالعالج الذي تكفله القوانين الدولية واإلنسان
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ومن جانبهم اتهم عدد من الناشطين منظمة التحرير والسفارة الفلسطينية في اليونان بالتقصير 
وعدم متابعة أوضاع فلسطينيي سورية العالقين في اليونان، كما طالب الناشطون األهالي بعدم 

أحد  أكدو  ،توجيه أي مناشدة أو نداء استغاثة إلى السلطة الفلسطينية ألنها ال تهتم بشؤونهم
الناشطين بأنه أرسل العديد من الرسائل إلى السلطة الفلسطينية والسفارة الفلسطينية في اليونان 
التي تسلط الضوء على المعاناة المزرية التي يعيشها الالجئ الفلسطيني في اليونان إال أن السفير 

يمات التي يعيشون لم يرد على واحدة منها، ولم يكلف نفسه عناء زيارة هؤالء الالجئين في المخ
 .فيها بحسب قوله

يذكر أن الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين أجبروا بعد إغالق الحدود المؤدية نحو أوروبا على 
البقاء في مخيمات اللجوء المؤقتة في اليونان يعانون من عدم توافر شروط النظافة والخدمات 

هي مساكن مؤقتة أو خيام، في ظل األساسية في أماكن تواجدهم، حيث أن معظم المساكن 
 .انتشار كبير للحشرات والزواحف السامة كالعقارب واألفاعي

عائلة فلسطينية سورية، ( 0666)وفي دمشق شهدت بلدة قدسيا التي نزحت إليها حوالي 
اشتباكات عنيفة استخدمت فيها األسلحة المتوسطة والثقيلة، حيث دارت االشتباكات عند حاجز 

الجيش النظامي ومجموعات من المعارضة السورية المسلحة، ووفق ناشطين في البلدة البلدة بين 
فقد توقفت االشتباكات التي دامت عدة ساعات في ظل حديث عن هدنة جديدة بين قوات الجيش 

 .النظامي ومجموعات المعارضة
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د، حيث يذكر أن البلدة الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية المسلحة تخضع لحصار مشد
 .يعاني األهالي من صعوبات كبيرة في تأمين المواد األساسية لمعيشتهم

ومن جهة أخرى قام ناشطون في مؤسسة فجر 
اإلغاثية، بحملة ترميم بعض المالجئ الصغيرة في 
مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، 
وذلك سعيًا لتأمين بعض النقاط اآلمنة ألهالي المخيم 

بعد ارتفاع وتيرة القصف الجوي الذي  خصوصاً 
 .يستهدف المخيم خالل األسابيع األخيرة

يذكر أن المخيم كان تعرض خالل الشهرين 
الماضيين إلى العديد من الغارات الجوية التي شاركت 

 .فيها طائرات روسية وسورية والتي أسفرت عن العشرات من الضحايا والجرحى من أبناء المخيم

وزعت جمعية اإلصالح معونات غذائيه على عدد من العائالت الفلسطينية السورية وفي السياق 
عائلة استفادت  521المهجرة إلى مدينة صيدا جنوب لبنان، وبحسب القائمين على الجمعية أن 

من الحصص الغذائية المقدمه من جمعية طريق الحياة تركيا، منوهين إلى أن لجنة فلسطينيي 
 .ت على توزيع تلك المعوناتسورية في لبنان أشرف

هذا ويعاني الالجئون الفلسطينيون السوريون في لبنان والذي يقدر عددهم بحسب احصائيات 
ألف الجئًا من أزمات مركبة، من أبرز وجوهها األزمات القانونية واالقتصادية،  22األونروا 

يجارات المنازل بشكل خاص إضافة إلى عدم ق درة الالجئين على وغالء المعيشة بشكل عام وا 
 .العمل في لبنان وذلك لعدة أسباب من بينها الوضع القانوني وانتشار البطالة

في غضون ذلك أكد الجئون فلسطينيون سوريون ممن ُهجروا إلى مصر بسبب الحرب الدائرة في 
سورية، رفض السلطات المصرية منحهم إقامات داخل مصر، وذلك بالرغم من مرور سنوات 

فيها، حيث ترفض الجهات المسؤولية عن إصدار اإلقامات منحهم أي إقامة بالرغم  على وجودهم
 .من تحقيق الالجئين الفلسطينيين لجميع متطلبات اإلقامة في مصر
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يأتي ذلك في ظل صعوبات اقتصادية تواجه فلسطينيي سورية في مصر، حيث يعاني العديد 
وذلك بسبب األوضاع االقتصادية السيئة منهم من صعوبات كبيرة في تأمين فرص عمل مناسبة، 

 .في مصر من جهة، وعدم قدرة الالجئين من العمل بشكل نظامي لعدم حصولهم على اإلقامات

فيما يشتكي فلسطينيو سورية في مصر من ضعف التمثيل الرسمي لهم، حيث أكد العديد من 
لسطينية في القاهرة، الالجئين لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقصير السفارة الف

 .ومنظمة التحرير الفلسطينية، والمؤسسات الدولية في معالجة مشكالتهم المعيشية والقانونية

الجئًا فلسطينيًا سوريًا لجأوا إلى مصر هربًا من الحرب الدائرة في ( 0666)يذكر أن نحو 
 .سورية

 

 6172/ أغسطس  –آب / 71/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 51166)• 

 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 225166)• 

لغاية يوليو " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0666)• 
2651. 

 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 0666)• 

 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 5666)• 

 .2650ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 97)أكثر من • 

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك• 
يومًا ( 960)يوم، والماء لـ ( 5259)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 5510)

 .ضحية( 509)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة• 
 .يومًا على التوالي( 5667)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 5265)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات• 
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 96)عنه ودمار حوالي يومًا النقطاع المياه ( 006)حوالي : مخيم درعا• 

الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة• 
 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


