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"جزيرة رودس :أوضاع صعبة تواجه  160مهاجرا ً من فلسطينيي سورية"

• األمن التركي يواصل احتجاز الالجئ الفلسطيني "خالد األبطح"
• اإلمارات تتبرع بـ  50مليون دوالر لألونروا
• تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع القدس الثاني جنوب تركيا

العدد2460 :

آخر التطورات
يواجه ( )160مهاجر من فلسطينيي سورية أوضاعاً صعبة وظروفاً قاسية في مخيم لالجئين في
الجزء الشمالي لجزيرة رودس اليونانية ،وفي مواجهه السواحل التركية.
وقال مراسل المجموعة في اليونان إن مخيم الالجئين كان عبارة عن مسلخ للخنازير ،حيث ال
تزال أدوات السلخ وصنارات تعليق اللحوم موجودة لحد اآلن.
ويعاني الالجئون من عدم توفر الكهرباء والخدمات الطبية والصحية ،وانتشار القوارض والحشرات
السامة ،عالوة على التأخير في إجراءات اللجوء.
وأوضح مراسلنا أن الالجئين يبقون في الجزيرة ألشهر عديدة حتى تتم معالجة طلبات اللجوء،
وبعد الحصول على الموافقة تستبدل أوراقهم ويسمح لهم بمغادرة الجزيرة إلى البر اليوناني.

ويقدر عدد العالقين من فلسطينيي سورية في اليونان بحوالي ( )4000الجئ غالبيتهم يتواجدون
في الجزر "لسبوس  -متليني  -خيوس  -ليروس  -كوس " بينهم عائالت وأطفال ونساء
ومسنون ،ويتوزعون على مخيمات الالجئين بعضهم يسكن في خيم واآلخر في صاالت كبيرة أو
كرافانات.
في سياق مختلف ،يواصل األمن التركي احتجاز الالجئ الفلسطيني السوري "خالد أحمد األبطح"
منذ  7أيام بسبب عدم حيازته على هوية الحماية المؤقتة اليكملك ،إثر حملة شنتها قبل أيام ضد
الالجئين المقيمين بمدينة اسطنبول التركية بطريقة غير نظامية.

وطالبت عائلة األبطح كل المعنيين والسلطة الفلسطينية بالتحرك من أجل الفلسطينيين المتواجدين
في تركيا وإنقاذهم من الترحيل ،مع اإلشارة إلى أن ناشطون أكدوا أول أمس اإلفراج عنه إلى
جانب ثالثة الجئين آخرين.

ويقدر عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا عموماً قرابة  10آالف موزعين في عدة
واليات ومدن تركية ،وفي مدينة اسطنبول وضواحيها يتجاوز عددهم  500عائلة ،وحصل
غالبيتهم على أوراق اإلقامة "الكيميك".
إلى ذلك ،أعلنت دولة اإلمارات العربية المتحدة تقديم تبرع بقيمة  50مليون دوالر لوكالة األمم
المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى (األونروا).
وقال المفوض العام لألونروا بيير كرينبول على هذا الدعم "في وقت نعاني فيه من ضغوط
شديدة على الوكالة ،فإن السخاء الهائل لدولة اإلمارات العربية المتحدة يرسل رسالة واضحة
مفادها أن الجئي فلسطين ليسوا لوحدهم".

ووفقاً للوكالة فإن التبرع سيساعد األونروا على المحافظة على برامجها لعام  2019كما هو
مخطط له ،وتحديداً في مجاالت الرعاية الصحية األولية والتعليم والخدمات االجتماعية.
وتعتبر اإلمارات سادس أكبر مانح في عام  2018حيث قدمت  50ملون دوالر ،األمر الذي
مكن الوكالة من فتح مدارسها البالغ عددها ( )708مدرسة للعام الدراسي .2019-2018
ّ
في جنوب تركيا ،بدأت جمعية "خير أمة" تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مخيم القدس الثاني في
مدينة كلس وغازي عنتاب جنوب تركيا ،والذي يستمر حتى الثاني من الشهر القادم ،وذلك بعد
وضم أكثر من  750طفالً من الالجئين الفلسطينيين
أن أنهت المخيم في مدينة العثمانية
ّ
والسوريين.
المخيم يأتي برعاية الجمعية اإلسالمية إلغاثة األيتام والمحتاجين من فلسطين المحتلة ،ويضم
فعاليات ترفيهية وتثقيفية ونشاطات متنوعة ضمن مشروع المخيمات الصيفية.

