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 "الجئون فلسطينيون سوريون في اليونان يناشدون التدخل لوضع حد لمأساتهم"

 
 
 

 

 

 فلسطينيان قضيا يوم أمس في سورية. 

 قصف يستهدف مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين. 

  المساعدات على أهالي مخيم اليرموكاألونروا توزع كمية محدودة من. 
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 دولي
نداءات استغاثة أطلقها عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين في اليونان، حيث تم إنقاذهم من 
الغرق أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان، واحتجزتهم السلطات اليونانية وحققت معهم على 

سراحهم، ويعاني الالجئون من أوضاع معيشية صعبة مدار يومين متتالين ومن ثم تم إطالق 
خصوصًا بعد فقدانهم لممتلكاتهم أثناء إنقاذهم، ويشار أن جهة إغاثية قدمت لهم المساعدة لفترة 
محدودة وأبلغتهم أنها غير قادرة على االستمرار في مساعدتهم األمر الذي يزيد من معاناتهم، 

ت اليونانية أفرجت عنهم وأن وضعهم كان مأساوي لوال السلطا" وبحسب شهادة أحد المهجرين بأن
تدخل إحدى المؤسسات الخيرية التي تكفلت بأجور اقامتهم بأحد الفنادق في اليونان، ولكن 
المؤسسة وألسباب مالية لم تعد قادرة على دفع تكاليف إقامتنا في الفندق مما يعني بأننا مهددون 

إننا نناشد كافة األطراف المعنية ومنظمة "وأضاف " اءنابأن ننام في العراء نحن وأطفالنا ونس
وقد ناشد  ،"التحرير والفصائل الفلسطينية التدخل من أجل حل مشكلتنا وايجاد مأوى أمن لنا

 .الالجئون الجهات الحقوقية واإلغاثية ومنظمة التحرير للتحرك العاجل لوضع حد لمعاناتهم
مل عن وصول عدد من الالجئين الفلسطينيين وفي ذات السياق وردت أنباء لمجموعة الع

السوريين إلى السواحل اإليطالية قادمين من ليبيا، أما في لبنان فيعيش الالجئون الفلسطينيون 
الذين نزحوا عن مخيماتهم في سورية حالة من التوتر والقلق خاصة بعد توتر األوضاع في مخيم 

المخيم أدت إلى وقوع عدد من الضحايا المية والمية حيث اندلعت إشتباكات عنيفة داخل 
 .والجرحى

 
 لحظة إنقاذ السلطات اإليطالية إحدى قوارب الموت
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 ضحايا
وثّقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ضحيتتن جديدتين قضتا يوم أمس في سورية، 

حلب، بمدينة " عزيزة"إثر االشتباكات التي اندلعت قرب بلدة " محمد خالد الجودي"حيث قضى 
هو أحد عناصر اللجان الشعبية في مخيم النيرب والتابعة للجيش " الجودي"الجدير ذكره أن 

في العقد الخامس من العمر نتيجة نقص الرعاية الطبية " أيمن قاسم الكردي"السوري، كما قضى 
 .بسبب الحصار المشدد المفروض على مخيم اليرموك

 
 أيمن قاسم الكردي

 التطورات الميدانية
قصف عنيف تعرضت له المنطقة الغربية من مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين يوم أمس تزامن 
ذلك مع إندالع إشتباكات على أطرافه بين الجيش النظامي ومجموعات من الجيش الحر، أما 
مخيم اليرموك جنوبي دمشق فقد شهد إدخال كميات محدودة من المساعدات إلى أهالي المخيم 

حوالي تسعة أشهر، حيث وّزعت األونروا حوالي ثالثمائة حصة على األهالي، المحاصرين منذ 
هئية "تزامن ذلك مع إخراج بعض الحاالت اإلنسانية من المخيم، وفي ذات السياق قام وفد من 

يوم أمس بزيارة تفقدية لعدد من المدارس " المجلس المدني في مخيم اليرموك"و "فلسطيبن الخيرية
م، ويشار أنه تم توزيع بعض الحلوى والمواد المدرسية على الطالب، فيما شهدت البديلة في المخي

بلدة قدسيا إعادة فتح الطرقات الواصلة بينها وبين المناطق المجاورة وذلك بعد إغالقها ألكثر من 
إسبوعين ويذكر أن البلدة تستقبل اآلالف من العائالت الفلسطينية النازحة عن مخيماتها بسبب 

 .والقصفالحصار 
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 اعتقال
من قبل األمن العسكري فى حلب، كما وردت أنباء عن " أحمد تايه"سجل يوم أمس اعتقال 

من منزله أول أمس من قبل إحدى المجموعات المسلحة داخل مخيم " عالء شهابي"اعتقال 
كان قد شارك منذ يومين بالمظاهرة التي خرجت للمطالبة بفك " الشهابي" اليرموك، يشار أن

 .الحصار عن المخيم وخروج كافة المسلحين منه
 

 لجان عمل أهلي
هيئة فلسطين الخيرية ال تزال مستمرة في تقديم الوجبات الغذائية على عدد من العائالت وكبار 
السن في مخيم اليرموك، وذلك بهدف التخفيف من معاناة أهالي اليرموك في ظل الحصار 

 .المفروض عليهم منذ حوالي التسعة أشهر

 
 تقديم الوجبات الغذائية في مخيم اليرموك


