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 انتهاء معاناة الجئ فلسطيني عالق يف سريالنكا             

 حريق يف مخيم النيرب يوقع إصابة بين املدنيين  •
 للوقاية من كورونا.. حملة تعقيم ملدارس مخيم درعا  •
 إدارة مخيم ساموس تزيل خيام الالجئين املقامة خارجه  •
 الجئون يف ليسبوس اليونانية يتظاهرون احتجاجًا ىلع سوء أوضاعهم اإلنسانية  •



 

 آخر التطورات

" الذي كان عالقًا يف سريالنكا بعد  انتهت معاناة الالجئ الفلسطيني "معاذ خليل أبو العال

تسوية أوضاعه القانونية ودفع الغرامات املالية املترتبة عليه، حيث سمح له مغادرة البالد  

 متوجهًا إلى تركيا. 

 

وقال ناشطون إن إنهاء معاناة احتجازه يف سريالنكا تكللت بالنجاح بعد مناشدات أطلقها أبو  

 سريالنكا ومحامون وحقوقيون، وناشطون استطاعوا  العال وتدخل السفارة الفلسطينية يف 

 دفع الغرامات املالية للسلطات.

سرطان   من  عالجه  الستكمال  األوروبية  الدول  إحدى  إلى  الهجرة  حاول  قد  العال  أبو  وكان 

القولون، إال أن سلطات مطار كولومبو سريالنكا الدولي اعتقلته، وبعدها اقتادته شرطة املطار  

إيداعه هناك، ولم يفرج عنه إال بعد تدخل السفارة الفلسطينية يف سريالنكا،  إلى السجن وتم  

مشايف   أحد  إلى  السجن  من  لنقله  الهجرة  دائرة  موافقة  ىلع  الحصول  من  تمكنت  حيث 

 كولومبو الخاصة بعد تسوية أوضاعه القانونية ودفع الغرامات املالية املترتبة عليه.



 

الجمعة   الجاري حريق يف منزلين من بيوت  أ  11يف شمال سورية نشب يوم  يلول/ سبتمبر 

مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب، نتيجة ماس كهربائي، أحدثت أضرارًا مادية يف  

 املمتلكات.    

 

ووفقًا ملراسل مجموعة العمل أن الالجئ الفلسطيني "مجيد جمامسة" الذي امتدت النيران  

تم نقله ىلع الفور إلى املركز اإلسعايف يف    إلى منزله أصيب باختناق جراء الحريق، حيث

 املخيم، وهو حاليًا يف حالة صحية جيدة.  

امتد إلى منازل أخرى يف سوق   اندلع جراء ماس كهربائي  الذي  الحريق  وأشارت املصادر أن 

 الخضرة جانب حارة املشاعير، وهرع أهالي املخيم وطواقم اطفاء مدينة حلب إلخماد الحريق. 

ة نفذ عدد من الناشطين بالتعاون مع كوادر من حركة فتح حملة لتعقيم  يف جنوب سوري

مدارس وكالة األونروا يف مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين، وذلك ضمن اإلجراءات الوقائية  

 املتبعة من أجل الوقاية من فايروس كورونا املستجد. 



 

 

و املخيم،  إلى  عودتهم  منذ  صحي  اهمال  من  درعا  مخيم  أهالي  معاناتهم  ويشكو  ازدادت 

ملنع   املتبعة  اإلجراءات  السورية ضمن  الحكومة  فرضته  الذي  التجول  حظر  مع  ومخاوفهم، 

زاد األعباء ىلع أصحاب االعمال املياومين،  19تفشي فايروس كورونا املستجد كوفيد   ، مما 

كمامات   من  الطبية  املواد  خاصة  املواد  جميع  أسعار  ارتفاع  مع  البطالة  يعانون  فأصبحوا 

 ومعقمات. 

من جهة أخرى قال ناشطون يف قضايا الهجرة إن إدارة مخيم جزيرة ساموس اليونانية شرعت  

 بإزالة خيام الالجئين التي أقيمت خارج املخيم الرئيسي للجزيرة.

وأوضح الناشطون إن أغلب هذه الخيم يسكن بها شباب لم يجدوا مكانًا للعيش داخل املخيم  

امل  إدارة  وطالبوا  الضرورية  الرئيسي،  احتياجاتهم  وتأمين  للمهاجرين  بديل  مكان  إيجاد  خيم 

 واألساسية. 



 

 

  12يف السياق نظم املئات من الالجئين يف جزيرة ليسبوس اليونانية، اعتصامًا اليوم السبت 

 12أيلول/ سبتمبر احتجاجًا ىلع سوء أوضاعهم اإلنسانية عقب حريق مخيم موريا الذي شرد  

 نساء. ألف الجئ بينهم أطفال و

وعناصر   الالجئين  بين  اندلعت  عنيفة  اشتباكات  إن  العمل  مجموعة  مراسل  قال  جانبه  من 

 الشرطة اليونانية التي استخدمت العنف والغاز املسيل للدموع ملواجهة املتظاهرين.   

قدرتها   الالجئين  أعداد  تتجاوز  حيث  صعبة  معيشية  ظروفًا  الجزر  مخيمات  وتعاني  هذا 

ضعاف، يف حين قدرت إحصائيات غير رسمية عدد فلسطينيي سورية  االستيعابية بستة أ

 ( الجئ.4000يف اليونان بحوالي )


