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خفر السواحل اليوناني يعتدي بالضرب عمى الجئين فمسطينيين "
 " الجئًا يضربون عن الطعام في مالطا12و ..سوريين

 
 

 

 ضحية فلسطينية تقضي في سورية .

  استمرار توقف توزيع الطرود الغذائية على أهالي اليرموك لليوم الثاني على
 .التوالي

 قصف واشتباكات في محيط مخيم خان الشيح .

  أهالي مخيم العائدين بحمص يشتكون من استمرار انقطاع التيار الكهربائي
. لفترات زمنية طويلة

 اعتقال الجئ فلسطيني في حمص .

  الجئاً بينهم فلسطينيين سوريين80السلطات المصرية تعتقل  .
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 ضحايا
من أبناء مخيم النيرب تحت التعذيب داخل " محمد كمال الدربي" قضى الالجئ الفمسطيني

. المعتقالت السورية، وذلك بعد اعتقال دام سنة ونصف

 
 محمد كمال الدربي

 اليونان
اعترض خفر السواحل اليوناني قارب مطاطي يقل عمى متنو مياجرين فمسطينيين وسوريين 

بالقرب من جزيرة ساموس اليونانية، وبحسب افادة أحد الالجئين الذين كانوا عمى متن القارب بأن 
البوليس اليوناني أجبرىم عمى الصعود عمى القارب التابع لخفر السواحل اليونانية وحينيا إنيال 
عمييم بالضرب والتشائم، وأخذوا منيم كل ما لدييم من مال وأجيزة اتصال، وطمبوا منيم العودة 

 .إلى تركيا عمى متن نفس القارب الذي كانوا يستقمونو
الجدير ذكره أن السمطات اليونانية باتت تتعامل بطريقة غير إنسانية مع الالجئين الذين يقصدون 

 تسبب عناصر حرس السواحل 11/12/2013أراضييا بغية اليجرة إلى الدول األوربية، ففي يوم 
اليونانية بوفاة كل من الطفل عبد الرحمن السعدي ووالدتو ميا السعدي وذلك إثر غرق المركب 

الذي كان يقميم، ووفق شيادة أحد الناجين من حادثة الغرق أن عناصر حرس السواحل اليونانية 
عادتيم إلى المياه التركية مما تسب بغرق ا . م وطفمياألقامت بسحبيم وا 

امرأة وعدد من " 36"طفاًل و"25"الجئًا فمسطينيًا بينيم " 108"إلى ذلك اعتقمت تمك السمطات
 أثناء محاولتيم السفر إلى إحدى الدول األوروبية عبر مطارىا بتيمة 20/8/2014الجرحى يوم 
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اليونانية ومن ثم أطمقت سراحيم بعد " سيمي"اليجرة غير الشرعية، وقامت باحتجازىم في جزيرة 
. أن تدخل عدد من منظمات حقوق اإلنسان والمؤسسات الدولية

فيما ُسجمت حاالت مشابية قبل عدة أسابيع حيث ذكر أحد المياجرين أن السمطات اليونانية 
سحبت مركبيم في البحر وتركتيم في المياه االقميمية التركية وأنو تم إنقاذىم من قبل خفر 

 .السواحل التركية
 

 آخر التطورات
شيد محيط مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين اندالع اشتباكات بين قوات المعارضة السورية 

والجيش النظامي دارت رحاىا عمى محور اتوستراد السالم، ترافق ذلك مع قصف عنيف عمى 
. محيط المخيم والمزارع والمناطق المحيطة بو

أما في مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين جنوب دمشق فما يزال سكانو لميوم الثاني عمى 
التوالي محرومون من استالم المساعدات الغذائية، وذلك بسبب االشتباكات وأعمال القنص في 

. ساحة الريجة وشارع راما مكان توزيع المساعدات والتي راح ضحيتيا عدد من أبناء المخيم
ومن الجانب المعيشي فيشتكي األىالي من نفاد جميع المواد الغذائية والطبية بسبب استمرار 

الحصار المفروض عميو منذ أكثر من عام، ما تسبب بنفاد جميع المواد الغذائية واألدوية وأدى 
.  ضحية نتيجة نقص الرعاية الطبية والحصار156إلى سقوط 

في غضون ذلك يشكو سكان مخيم خان الشيح من انعدام األمن واألمان بسبب األحداث التي 
تدور رحاىا في سورية، حيث كثرت في اآلونة األخيرة أحداث االعتقال والخطف ألبناء المخيم، 
والسطو عمى منازليم وممتمكاتيم فقد قامت جيات مسمحة مجيولة اليوية وأخرى محسوبة عمى 
مجموعات الجيش الحر بنيب عدد من البيوت والمحال التجارية، كما قامت بخطف عدد من 

أبناء المخيم من بيوتيم حتى وصل بيم األمر أن قاموا بقتل أحد أبناء المخيم أمام األىالي بحجة 
. أنو عميل لمنظام السوري

وفي سياق متصل ما تزال معاناة سكان مخيم العائدين في حمص تزداد تفاقمًا بسبب تردي 
األوضاع األمنية في المناطق المحيطة بالمخيم، والتشديد األمني الذي يفرضو الجيش النظامي 
عمى مداخل المخيم الثالثة، إلى ذلك أعرب العديد من أبناء المخيم وأصحاب المحالت فيو عن 

وتكرارىا في اليوم  ( ساعة12تصل )غضبيم الشديد من زيادة فترات انقطاع التيار الكيربي التي 
 األمر الذي يؤدي لتكبدىم خسائر مالية فادحة، ىذا إضافة لألكل والمؤن ،الواحد أكثر من مرة
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التي انتزعت واضطر أىل المخيم لرمييا في الحاويات، كما يشكو سكان المخيم من منع حواجز 
 .الجيش النظامي إدخال مادة البنزين والمازوت وغاز الطيي إلى داخل المخيم

 
 اعتقال

 .من أحد الحواجز التابعة لو في مدينة حمص" سامر حديد" األمن السوري يعتقل الشاب
 

 مالطا
أعمن اثنا عشر الجئًا بينيم سوري وخمسة فمسطينيين سوريين وعراقي إضرابًا عن الطعام في 
دولة مالطا، وذلك احتجاجًا عمى المعاممة غير اإلنسانية التي تعرضوا ليا من قبل السمطات 

المالطية، وتنديدًا بوضعيم داخل مخيمات مغمقة مخصصة لالجئين، مطالبين بنقميم إلى 
يقاف كافة أشكال التيديد والعنف ضدىم . المخيمات المفتوحة وا 

يشار أن عدد من الالجئين الفمسطينيين السوريين والسوريين الميجرون من سورية إلى مالطا 
كانوا قد أطمقوا يوم قبل عدة أيام نداء استغاثة بعد أن قامت السمطات المالطية باإلعتداء عمييم 

. بالضرب المبرح وذلك بغية انتزاع بصمة الالجئين قسراً 

 
 من الالجئين المعتقمين في مالطا

 مصر
وردت لمجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية مناشدات من الجئين فمسطينيين وسوريين 

معتقمين في االسكندرية بحجة محاولة اليجرة غير الشرعية، حيث اعتقميم األمن المصري أثناء 
. محاولتيم التوجو إلى إيطاليا
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 الجئًا فمسطينيًا سوريًا 80وفي التفاصيل قام خفر السواحل المصري منذ ثالثة أيام باعتقال 
 واحتجازىم فيو بظروف ،وسوريين، حيث تم اقتيادىم إلى أحد أقسام الشرطة في مدينة اإلسكندرية

. غير إنسانية
وبدورىم طالب الالجئون المحتجزون أن يتم اإلفراج، مشيرين أنيم جاؤوا إلى مصر طمبًا لألمن 

. "واألمان ال لإلعتقال واإلذالل
ويذكر أن السمطات المصرية كانت قد اعتقمت في الفترات السابقة العشرات من الالجئين 

الفمسطينيين والسوريين بحجة محاولتيم اليجرة غير الشرعية بالمراكب التي تنطمق من الشواطئ 
 .المصرية إلى أوروبا

 


