
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1822العدد: 
30-10-2017 

 "فلسطينيون سوريون يواجهون شتاء اليونان القارس في خيام ال تقي البرد والعواصف"

 خروج حاالت مرضية من غرب مخيم اليرموك إلى يلدا للعالج •

 وقفة احتجاجية لتالميذ اليرموك في يلدا للمطالبة بحقهم في التعليم  •

 فلسطينيو سورية في لبنان يعانون التهميش وعدم إيصال المساعدات اإلغاثية لهم •



 

 آخر التطورات

يواجه مئات المهاجرين الفلسطينيين والسوريين على الجزر اليونانية معاناة قاسية مع قدوم فصل 
لوج الشتاء، جراء تدني درجات الحرارة والظروف الجوية المصاحبة لها، بما في ذلك تساقط الث

بكثافة، واضطرارهم للسكن بين الغابات واألحراش في خيام قماشية غير مؤهلة للوقاية من شدة 
 البرد والعواصف.

ووفقاً لالجئين فلسطينيين وصلوا إلى جزر خيوس وساموس وليسفوس متليني، فأن كثافة المخيمات 
مطالبهم وشح مساعداتها بالالجئين وعدم وجود مساحات كافية وعدم استجابة السلطات اليونانية ل

اإلغاثية وتأخرها في احضار الخيام والبطانيات، دفعهم ذلك لشراء خيام على نفقتهم الخاصة، قاموا 
 بنصبها قرب مخيمات اللجوء المكتظة للمبيت فيها.

 
ُيحتجز الالجئون في الجزر اليونانية لحين  2016-3-20منذ االتفاقية التركية األوروبية في 

اجراءات اللجوء والبت في القضايا، وبعد حصول الموافقة ينتقل الالجئون إلى البر االنتهاء من 
 اليوناني.

من جهة أخرى قال مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق أن حاالت مرضية خرجت من منطقة 
 غرب مخيم اليرموك الواقعة تحت سيطرة "هيئة تحرير الشام" إلى بلدة يلدا لتلقي العالج.

الدولة "داعش" بعبور تلك الحاالت من منطقة سيطرته في المخّيم، إلى منطقة حيث سمح تنظيم 
قوات المعارضة المسلحة السورية في بلدة يلدا، وأضاف مراسلنا أنه من المتوقع خروج حاالت 

 أخرى يوم غد.



 

 
في سياق غير بعيد نظم طالب مدرسة الجرمق البديلة في بلدة يلدا جنوب دمشق وقفة احتجاجية، 

وا خاللها بحقهم في التعلم وحق رفقائهم المحاصرين في مخيم اليرموك والذي يمنع اغالق طالب
 معبر المخيم من استكمال تعليمهم، كما طالبوا بعدم ربط الملفات اإلنسانية بالملفات العسكرية.

رفع الطالب خالل وقفتهم االحتجاجية التي شارك فيها الكادر التدريسي شعارات والفتات تؤكد 
قهم في التعليم دون رعب أو خوف، وعبرت الالفتات أيضًا عن أهمية التعليم عند الطفل ومن ح

 تلك الشعارات "ال نريد منكم طعامًا وال سلة غذائية دعونا نتعلم".

 
"إن العائالت  ية لمراسل مجموعة العمل في لبنانباالنتقال إلى لبنان قالت الجئة فلسطينية سور 

، مشيرة إلى أنه لم يتم عاني التهميش وعدم إيصال المساعدات اإلغاثية لهم"ً الفلسطينية السورية ت
توزيع أي مساعدات إغاثية عليهم منذ أشهر طويلة، وتساءلت عن سبب هذا اإلهمال وعدم المباالة 

 بهم. 



 

إلى ذلك وردت رسائل عديدة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من عائالت فلسطينية 
لى لبنان، تشكو فيها أوضاعهم اإلنسانية المزرية على كافة المستويات الحياتية سورية مهجرة إ

واالقتصادية واالجتماعية، نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم توفر موارد مالية، وتجاهل المؤسسات 
 اإلغاثية والجمعيات الخيرية وعدم تقديم المساعدات لهم.

جميع الجهود اإلغاثية التي تبذلها الفصائل الفلسطينية  في السياق ذاته أكد أحد الالجئين على أن
المتواجد في لبنان ال ترقى لمستوى األزمات والمأساة التي يعانيها الالجئون، حيث تعد المساعدات 
 التي تقدمها تلك الهيئات والمؤسسات المحسوبة على الفصائل قليلة جدًا مقارنة مع حجم المعاناة.

نة األخيرة لم يتلقى الالجئ الفلسطيني السوري من الجمعيات اإلغاثية أي مشيرًا إلى أنه في اآلو 
مساعدة، منوهًا انه لدى مراجعة تلك الجمعيات والسؤال عن السبب الكامن وراء إلغاء المساعدات 
يكون الجواب شح المساعدات المالية، مضيفًا أنه ولإلنصاف هناك بعض الجهات اإلغاثية ال تزال 

تجاه فلسطينيي سورية وتوزع بين الحين واآلخر بعض المساعدات لكن حجم تقوم بواجبها 
 المساعدات يكون قلياًل بالنسبة لعدد الالجئين.

في غضون ذلك نفذت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بالتعاون مع صندوق اغاثة اطفال 
الصالحين في مخيم ( ألطفال روضة رياض hygiene kitفلسطين مشروع توزيع حقيبة صحية )

طفاًل من  280حيث استفاد من المشروع  2017 األول،تشرين  26نهر البارد، يوم الخميس في 
 المجتمع المحلي واألطفال المهجرين من سورية إلى لبنان.

"إن هذا المشروع يأتي استكمال  ير مكتب الهيئة الخيرية في لبنانمن جانبه قال رضوان عيسى مد
طفل، وذلك  220ذي بدأ يوم الثالثاء في مركز افاق التعليمي والذي استفاد منه لذات المشروع ال

 ."بهدف التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات لبنان والنازحين من سورية

 

 2017أكتوبر  -تشرين األول  29فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

ن تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذي3605) •
 ( امرأة.462)



 

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1640) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1565يدخل يومه )

الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار ( 200) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1302انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1142)

( أيام، والمخّيم 1638أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.389يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.( آالف، 8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


