
 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 

 
 

 
 

الالجئون الفلسطينيون والسوريون في جزيرة كيوس اليونانية يوجهون "
 "رسالة للمنظمات اإلنسانية والدولية

      

 
 

 الجئان فلسطينيان يقضيان خالل مشاركتهما القتال مع الجيش السوري بريف دمشق 
  برميالً متفجراً وحالة فزع وخوف بين  41استهداف محيط مخيم خان الشيح بـ

 األهالي
  منسق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في حديثه للجزيرة نت، الندوات لها

 صوت فلسطينيي سورية المنسيين للمحافل الدولية إيصالبالغ اآلثر في 
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 ضحايا
أبو " إبراهيم عياش إبراهيم" قضى الالجئان الفلسطينيان

، خالل مشاركتهما "حمزة حسان عيسى"سليم، والالجئ 
القتال إلى جانب النظام السوري ضد مجموعات 
المعارضة المسلحة في منطقة زبدين في الغوطة 
الشرقية بريف دمشق، علمًا أنهما من مجموعات ما 

الموالية للنظام السوري والتي تقاتل " قوات العودة"يسمى 
بجانبه، وهما من عشيرة الشمالنة من مخيم السيدة 

 .زينب بريف دمشق
 

 آخر التطورات
وجه الالجئون الفلسطينيون والسوريون الفارون من جحيم الحرب السورية من جزيرة كيوس 

بحق اللجوء إلى الدول "طالبوا خاللها  ،اليونانية، رسالة إلى كافة المنظمات اإلنسانية والدولية
وعدم اعتراض مسيرهم بالوصول إلى دول اللجوء األوروبي باعتباره حق انساني األوروبية 

 .حسب وصفهم" مشروع
رفضهم لالتفاق الدولي "وأكد الالجئون عبر الرسالة التي ُنشرت عبر مواقع التواصل االجتماعي 

اسية الذي يتحدث عن إعادة الالجئين إلى الدول التي أتوا منها، وهو اتفاق باطل وهو صفقة سي
االتفاق "، معتبرين "واليجوز أن يكون له أساس قانوني ُيفرض على الالجئ وُيعامل من خالله

التركي األوروبي منافيًا لحقوق اإلنسان وهو بمثابة عقوبة على الالجئ بدل ان يكون منقذًا له، 
 ".ألنه ال يجوز بتاتًا إعادة أي الجئ إلى بلد خرج منها وخاصة أنها بلد حرب
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بأنها مسؤولة عن مأساة الشعب الفلسطيني وتشتته "واتهم الالجئون الفلسطينيون الدول األوروبية 
وال ينبغي تكرار تلك المأساة، وخاصة أنهم عانوا منذ زمن مرارة اللجوء في سورية وحرمانهم من 

 .حمل جوازات سفر إال وثيقة سفر قيدت حركتهم
ية أدخلت آالف الالجئين الفلسطينيين والسوريين الذين فروا يشار إلى أن االتفاقات األوربية والترك

من سورية في معاناة جديدة وقاسية، وخاصة المتواجدين منهم على الحدود المقدونية وفي 
اليونان، حيث تم اغالق الحدود البرية والموصلة إلى دول اللجوء األوروبي، وتشديد الحراسة 

 .ين جدد إلى الجزر اليونانيةالبحرية في بحر ايجة لمنع وصول مهاجر 
وفي سياق مختلف يواصل الجيش النظامي استهداف عدة مناطق في محيط مخيم خان الشيح 

برمياًل متفجرًا في محيط المخيم الشرقي من جهة  41بريف دمشق الغربي، حيث تم رصد سقوط 
واهتزت المنازل العباسة والقصور، وصل على إثرها شظايا القصف إلى الحارات الشرقية للمخيم 

 .األطفالو  بحسب وصف أحد األهالي، مما أحدث حالة فزع وخوف بين النساء
كما دارت اشتباكات متقطعة على أطراف أوتستراد السالم بين الجيش النظامي ومجموعات 
المعارضة المسلحة، في حين تم استهداف المنطقة بالرشاشات الثقيلة من موقع الجيش السوري 

والتي تشكل هاجسًا مؤرقًا لألهالي بسبب استهدافهم من قبل عناصر الجيش  بتلة الكابوسية
 .المتمركزين عليها

 
وبدوره شدد منسق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أحمد حسين، في الحديث الذي 
أجرته معه الجزيرة نت، على أهمية الندوات وورش العمل وحلقات النقاش في توصيل صوت 

 .الفلسطينيين المنسيين للمحافل الدولية، واآلثر البالغ الذي تتركه في التعريف بمحنتهمالالجئين 
وأضاف الحسين أن تسليط الضوء على قضية فلسطينيي سورية، والتعريف بها بوصفها قضية 
حقوقية مركبة تخص شريحة من الالجئين المعترف بهم من قبل األمم المتحدة، ولكنهم ال 

القانونية الالزمة لتحييدهم عن دائرة الصراع في سوريا، تأتي ضمن خطة عمل  يتمتعون بالحماية
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تنتهجها المؤسسات الفلسطينية العاملة في أوروبا للتعريف بمدى المعاناة التي يتكبدها الالجئون 
الفلسطينيون جراء الحرب في سورية، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا منهم، كما 

ف أنواع االنتهاكات، بدءًا من االعتقال وليس انتهاء بالحصار والتهجير وتفريغ تعرضوا لمختل
المخيمات من سكانها األصليين، منوهًا أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وبالتعاون 

يسعون إلى مخاطبة البرلمانيين واألحزاب البريطانية ووضع آخر  -مع مركز العودة الفلسطيني
قضية بين أيديهم، بهدف الضغط على مراكز التأثير السياسي وصناع القرار بما مستجدات هذه ال

يخدم الملف سياسيا وأمنيًا، إضافة إلى دعمهم بالبرامج اإلنسانية التي تساهم فيها الحكومة 
البريطانية، والتي تحقق الحد األدنى من الحماية والعيش الكريم لهذه الفئة من الالجئين لحين 

 .إلى فلسطين تحقق عودتهم
يذكر أن مركز العودة الفلسطيني قد نظم حلقة نقاش بالشراكة مع مجموعة أصدقاء فلسطين في 
الحزب الوطني االسكتلندي في البرلمان البريطاني حول قضية الالجئين الفلسطينيين في سورية 

يطاني وعضو مع مرور العام الخامس للمحنة السورية، واستضاف اللقاء النائب في البرلمان البر 
 .من نواب الحزب وبحضور البارونة جيني تونغ 7الحزب تومي شيبرد باإلضافة إلى 

 
 3102/ آذار ــ مارس / 32/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

  (15500) الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن. 
  (42,500) الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان. 
 (6000)   لغاية " األونروا"فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة الجئًا

 .5142يوليو 
  ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 74.5)أكثر من- 

 .5142كانون األول 
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 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك
يومًا، والماء لـ ( 4171)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 4145)لليوم 

 .ضحية( 486)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 265)
 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة

 .يوم على التوالي( 867)
 يوم بعد سيطرة مجموعات ( 4161)الي عنه منذ حوالي نزوح جميع األه: مخيم حندرات

 .المعارضة عليه
 من مبانيه%( 71)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 754)حوالي : مخيم درعا. 
 الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
  استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : خان الشيحمخيم

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


