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" عيدهم إلى الحدود اليونانية ألبانيا تحتجز مهاجرين فلسطينيين ثم ت " 

 األونروا تحّث الالجئين الفلسطينيين على تلقي لقاح كورونا •

 زميل للطبيب الفلسطيني هايل حميد يكشف سبب اعتقاله  •

 مهاجرين إثر غرق قاربهم في بحر إيجة  5فقدان  •

 قضوا تحت الحصار في مخيم اليرموك   ا  فلسطيني( 204توثيق ) •



 

 آخر التطورات 

مهاجرين فلسطينيين من    7جئ فلسطيني لمجموعة العمل أن السلطات األلبانية احتجزت  أفاد ال

سورية ثم أعادتهم إلى الحدود اليونانية، وفي التفاصيل قال الالجئ إنهم دخلوا ألبانيا بطرق غير 

نظامية لمحاولة الوصول إلى دول اللجوء األوروبي، لكن السلطات قبضت عليهم وحققت معهم ثم  

 سبيلهم. أخلت 

ويضيف الالجئ أنهم توجهوا بعد ذلك إلى العاصمة األلبانية "تيرانا" لمتابعة طريقهم، ومنها إلى  

المدينة عشرات  السلطات في  ليقبض عليهم مرة أخرى، كما احتجزت  الساحلية،  مدينة دوريس 

 الالجئين المتواجدين فيها، ومن بينهم المهاجرين الفلسطينيين. 

 

موعة، أنهم خضعوا للتحقيق لعدة ساعات وأخذت بصماتهم، قبل أن يرحلوا ويذكر في حديثه للمج

إلى مخيمات حدودية مع اليونان وبقوا فيها ساعات، ومنها تركتهم الشرطة في طرق وعرة على  

 الحدود اليونانية وقالوا لهم "عودوا إلى اليونان هذا هو الطريق". 

أ حوال جوية سيئة، ووضع نفسي أسوأ بسبب وينقل الالجئ معاناتهم على الحدود الوعرة وسط 

إعادتهم إلى األراضي اليونانية، حيث سيبدأ مشوار هجرتهم الجديد مشياً على األقدام، ووقت أطول  

 للقاء عائالتهم وأطفالهم. 



 

على صعيد كورونا، حثّت وكالة األونروا "بشدة" الالجئين الفلسطينيين على تلقي لقاح ضد فيروس 

، وقالت الوكالة في توضيح لها حول مطعوم كورونا، "إنه وسيلة فعّالة في  (19-كورونا )كوفيد 

الصحية   والسلطات  العالمية  الصحة  منظمة  أجازت  وقد  الصحة،  على  الفيروس  تأثير  من  الحد 

المحلية في العديد من دول العالم عدد من المطاعيم المضادة لفيروس كورونا، وقد تم إعطاؤها  

 حول العالم فهذه المطاعيم آمنة وفعالة"  بالفعل لماليين األشخاص 

الجئي   ذلك  ويشمل  الخمسة،  عملياتها  أقاليم  في  مجاناً  المطعوم  إعطاء  سيتم  أنه  الوكالة  وأكدت 

فلسطين في تلك األقاليم، مشيرة أن  كل دولة سيكون لديها نوع او عدة انواع من المطاعيم المضادة 

 لتزويد الخاصة بكل دولة. للفيروس ومن مصادر مختلفة بناء على خطة ا

 8في ملف المعتقلين، كشف طبيب زميل للجّراح الفلسطيني "هايل حميد" المعتقل منذ أكثر من  

سنوات في سورية، سبب اعتقاله من قبل األمن السوري، وقال الطبيب "علي أسعد" أن االعتقال  

السلميين، وق المتظاهرين  الرافض العتقال  التعبير عن رأيه  نصهم واعتقال ذويهم،  جاء "بسبب 

 مشيراً أن حميد كان يعبر عن هذا الرأي داخل المستشفى بصدق بال مجاملة وال نفاق" 

 

كما أشار زميل آخر للطبيب هايل "أن حميد استدعي لألفرع األمنية أكثر من مرة بسبب تقارير  

لئيمة من البعض ولكن كان يخرج بعد التحقيق، ثم اختطف من عيادته في مخيم اليرموك دون أن  

 يعلم من هي الجهة" 



 

قال لي محيبش" " فيما قال الطبيب الفلسطيني والمعتقل السابق في سجون النظام السوري "عمر  

جاءنا صديقك الدكتور هايل حميد  -دمشق  -المحقق الذي كان يحقق معي في سجن الجوية بالمزة 

 "وهو يلبس المريول األبيض وهو مرمي بالزنزانة ومريض 

آخرين إثر    5مهاجرين وإنقاذ    5بالعودة إلى ملف الهجرة، أعلن ناشطون في قضايا الهجرة، فقدان  

حر إيجة، كانوا في طريقهم إلى جزيرة رودس اليونانية، ووفقاً للناشطين انطلق  غرق قاربهم في ب 

الشهر الجاري، وغرق القارب وسط البحر وأنقذ خفر    14القارب من مدينة مرمريس التركية يوم  

من المهاجرين، وفي اليوم التالي أعادتهم فرق خفر السواحل إلى تركيا، دون  5السواحل اليونانية 

 مفقودين آخرين.  5لى وجود اإلشارة ع

إلى ذلك، أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أنه استطاع 

 ( بيانات  الطبية  204توثيق  الرعاية  الجوع ونقص  إثر  الفلسطينيين قضوا  الالجئين  ( ضحية من 

 بسبب حصار مخيم اليرموك خالل أحداث الحرب.  

،  2013-7-18المجموعات الموالية له الحصار التام على المخيم يوم  حيث فرض الجيش النظامي و

قطع المياه عن السكان بشكل كامل، وقطع الكهرباء، وُمنع على إثره ادخال  2014- 9-8وفي يوم 

المواد الغذائية والطبية وغيرها، وحظر على األهالي الخروج أو الدخول من مداخل المخيم الرئيسية  

 جموعات من األمن السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية لها.والتي تسيطر عليها م

 


