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 2446: العدد

 لبنان: مولودة فلسطينية سورية بحاجة الستكمال العالج •

 الدنمارك تمنح اإلقامة السياسية للفلسطينيين القادمين من سوريا •

 جمعية البر والخدمات االجتماعية تقيم يوماً طبياً مجاني في مخيم درعا •

16-07-2019 

 "( فلسطينياً اعدموا ميدانياً منذ بداية الحرب في سورية92)"



 

 آخر التطورات

( الجئًا فلسطينيًا أُعدموا ميدانيًا منذ 92أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن )
 تموز/ يوليو الحالي. 16ورية وذلك حتى يوم بداية األحداث الدائرة في س

مجندًا من مرتبات  17وأوضح فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن من بين من أعدموا 
وهم في طريق عودتهم من موقعهم  2012جيش التحرير الفلسطيني تم خطفهم في منتصف عام 

تصفيتهم بعد شهر من العسكري في مصياف إلى مخيمهم النيرب في حلب، قبل أن تتم 
 اختطافهم.

 
وأكدت مجموعة العمل أن الضحايا الذين أعدموا توزعوا حسب المخيمات الفلسطينية والمدن 

( في حلب، فيما أعدم 18( الجئًا أُعدموا في مخيم درعا، و)19السورية على الشكل التالي: )
( الجئين في 5)دمشق، ( آخرين في حي التضامن بريف 8( الجئًا في مخيم اليرموك، و)18)

مخيم الحسينية، والجئان في السيدة زينب، وآخر في مخيم العائدين حماة، والجئ في مخيم خان 
 الشيح.

أما في لبنان أطلقت عائلة فلسطينية سورية مهجرة من مخيم اليرموك إلى وادي الزينة   في 
الصليب األحمر ومؤسسات مناشدة للمنظمات اإلنسانية والهالل و  لبنان نداءمدينة صيدا بجنوب 

وأصحاب األيادي البيضاء لمد يد  الفلسطينية،العمل األهلي واإلغاثي ومنظمة التحرير والفصائل 
العون والمساعدة إلنقاذ حياة طفلتهم لين سامر عبد العال المولودة التي ولدت والدة مبكرة في 

 الشهر الثامن.



 

اعي بمدينة صيدا اضطروا إلى نقل طفلتهم إلى وقالت عائلة الطفلة: "إن األطباء في مشفى الر 
وحدة رعاية األطفال حديثي الوالدة خوفًا على حياتها، ووضعها في الحاضنة )كوفاز(، مشيرة إلى 

$(، مضيفين أن وكالة غوث 6667أن كلفة العالج تتجاوز عشرة ماليين ليرة لبناني ما يعادل )
من التكاليف فيما استطاع والد  %60لت بتغطية وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( تكف

 $.330دوالر، فيما تبرع بعض أصحاب األيادي البيضاء بمبلغ  1500الطفلة تأمين مبلغ 

 
من جهة أخرى قامت دائرة الهجرة في الدانمارك بمنح الفلسطينيين القادمين من سورية اقامة لجوء 

بطاقة األونروا أو مستندات تثبت أنهم  سياسي بدل اللجوء اإلنساني، مشترطة عليهم تقديم
 فلسطينيين مسجلين في وكالة الغوث "األونروا".

من جانبه قال أحد الناشطين الفلسطينيين ممن هجروا من سورية في الدنمارك، لمجموعة العمل، 
إن دائرة الهجرة في الدنمارك تجبر الالجئين على أراضيها عند تجديد اقاماتهم على توقيع ورقة 

ر فيها بالعودة إلى وطنه حين انتهاء الحرب فيه، منوهًا إلى أن الالجئين الفلسطينيين السوريين يق
بـ قدموا شكوى بأنهم ال يستطيعوا العودة لبالدهم، وبناء عليه وعلى اعتبار أن الفلسطيني يسجل 

 بال وطن" تمت إعادة دراسة قضاياهم."

ت للفلسطينيين الحاصلين على حماية مؤقتة مدتها هذا وتجري الدنمارك عملية تغيير لنوع اإلقاما
على أن يكون  1 \ 7إلى إقامات لجوء سياسي تحت البند  3\7عام، والتي هي تحت البند 

 صاحب العالقة قد جاء من منطقة كانت خاضعة لألونروا.



 

، سنوات، تجدد كل سنتين 5ومن حيث مدة اإلقامة يمنح الالجئ السياسي واإلنساني إقامة لمدة 
 علمًا أن الدنمارك تفرض على المهاجرين شروطًا صعبة للحصول على اإلقامة الدائمة.

أغسطس العام الماضي، يقضي  29وكانت دائرة الهجرة في الدنمارك قد أصدرت قرارًا بتاريخ 
بتغيير طريقة معاملة طلب اللجوء للفلسطينيين القادمين من مناطق عمل وكالة الغوث 

 لبنان، األردن، قطاع غزة، الضفة الغربية.سوريا، -"األونروا"

، واللجوء االنساني 7/1اللجوء السياسي وتسمى  أنواع،وتنقسم اإلقامات في الدنمارك إلى ثالثة 
ومدتها عام قابلة للتجديد، حيث ال يحق لحاملها لّم شمل عائلته إال بعد  7/3ة والحماي، 7/2

 مرور ثالث سنوات لحصوله على اإلقامة.

ش الالجئون في الدنمارك، حالة قلق مع التشديدات القانونية التي تعمل عليها حكومة ذات ويعي
توجهات يمينية والتي تضم شخصيات تحمل مواقف مناهضة للمهاجرين، وبدعم من حزب 

 الشعب الدنماركي ذي التوجهات القومية المتطرفة.

جتماعية يومًا طبيًا مجانيًا في مخيم باالنتقال إلى جنوب سورية أقامت جمعية البر والخدمات اال
درعا، وشارك في فعاليات اليوم الطبي فريق من األطباء المختصين في طب األطفال والطب 
العام والطب الباطني والنساء والعظام، حيث تم معاينة العشرات من الحاالت المرضية، وصرف 

 الدواء لهم مجانًا.

 
من ة إلى أن اليوم الطبي الذي استفاد منه أكثر وأشار مراسل مجموعة العمل في جنوب سوري
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ووفقًا ألحد أعضاء الجمعية أن الهدف من اليوم الطبي المجاني تقديم المساعدة الطبية واألدوية 
ن سكانه يمرون في ظروف اقتصادية للعشرات من الحاالت المرضية في المخيم، خاصة وأ

 ومعيشية صعبة.


