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تأخر اإلقامات ولم الشمل من أبرز العقبات التي تواجه الالجئين "
 "الفلسطينيين في أوروبا

 
 

 

 عنصر من جيش التحرير الفلسطيني يقضي تحت التعذيب في سجون النظام السوري 
  في مخيم حندرات والمناطق المجاورة لهاستمرار القصف واالشتباكات 
 قصف بالبراميل المتفجرة على المناطق المتاخمة لمخيم خان الشيح 
 صف واشتباكات ليلية في مخيم اليرموكق 
 األمن السوري يعتقل أحد أبناء مخيم خان الشيح في عرطوز بريف دمشق 
  الفلسطيني هاني عباسجامعة مالمو تفتتح معرضاً فنياً أمس لرسام الكاريكاتير 
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 ضحايا
من أبناء مخيم اليرموك، من مرتبات جيش  "عبد الرحمن محمد خير خرطبيل" قضى الشاب

التحرير الفلسطيني تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وذلك بعد اعتقال دام ألكثر من 
الذين قضوا تحت التعذيب ثالث سنوات، مما يرفع الحصيلة االجمالية لعدد الالجئين الفلسطينيين 

ضحية، بحسب االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل " 193"في السجون السورية إلى 
 .فلسطينيي سورية

 
 عبد الرحمن محمد خير خرطبيل

 آخر التطورات
يشتكي اآلالف من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين تمكنوا من الوصول إلى أوروبا من 

إقاماتهم التي تستغرق في بعض األحيان أكثر من ثمانية أشهر كما هو الحال في تأخر صدور 
 .السويد ودول أخرى من شمال أوروبا

األمر الذي ينعكس سلبًا على الالجئين الذين ينتظرون لم شمل عوائلهم التي شردت بين سورية 
تلك الدول خاصة فيما  عالوة على األعباء االقتصادية التي يتحملها الالجئ في ،ولبنان وتركيا

والتي قد تستغرق معامالت  ،يتعلق بتأمين المصاريف المعيشية ألهلهم الذين ينتظرون لم شملهم
 .لم الشمل عدة أشهر أخرى

ومن جانب آخر تعاني شريحة واسعة منهم من تبعات ترك بصماتهم في إيطاليا وغيرها من 
لتهم إلى شمال أوروبا، حيث غالبًا ما يتم الدول التي أجبرتهم على ترك بصماتهم فيها خالل رح

 .رفض طلبات لجوئهم في بلدان الشمال األوروبي بحسب اتفاقية دبلن



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

و تنص اتفاقية دبلن بأن ال تسمح البلدان األوربية الموقعة عليها ألي شخص بتقديم طلب اللجوء 
أنه سجلت العديد من بيد  ،في أكثر من دولة من دول الدبلن، وسيتم إعادته إلى الدولة األولى

 .الحاالت التي قامت بها بعض الواليات األلمانية بالتغاضي على بصمات إيطاليا
فيما شهد االتحاد األوروبي خالل األسابيع الماضية مناقشات واسعة للحد من وصول الالجئين 

راكب إليه عبر البحر، وسط حديث عن نشر قطع عسكرية قبالة الشواطئ الليبية لمنع انطالق الم
 .التي تقل مهاجرين منها إلى أوروبا

وباالنتقال إلى وضع الالجئين الفلسطينيين في سورية حيث ال يزال مخيم حندرات لالجئين 
كما تستمر في تلك المنطقة  ،الفلسطينيين بحلب والمناطق المجاورة له تتعرض للقصف

هة والجيش النظامي االشتباكات العنيفة بين مجموعات المعارضة السورية المسلحة من ج
 .ومجموعة لواء القدس الموالية للجيش السوري من جهة أخرى

حيث يسعى الجيش النظامي لفرض سيطرته على المخيم الذي يشكل نقطة استراتيجية بالنسبة 
 .له، وتسعى مجموعات المعارضة للتقدم باتجاه بلدة حندرات وسجن حلب المركزي

مخيم حندرات قد أجبروا على النزوح عن مخيمهم إثر  وكان جميع الالجئين الفلسطينيين في
 .يومًا، والتي انتهت بسيطرة المعارضة عليه (577)االشتباكات العنيفة التي اندلعت قبل حوالي 

فيما يعيش الالجئون الفلسطينيون حالة معيشية صعبة جراء التهجير واستمرار الحرب في سورية 
وضعف الموارد المالية وانتشار البطالة وارتفاع إيجار وانعكاسات ذلك على الوضع االقتصادي، 

 .المنازل، عالوة على استمرار أعمال القصف والقنص واالعتقال

 
 مخيم حندرات
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أما في ريف دمشق فشهدت المناطق والمزارع المحيطة بمخيم خان الشيح موجة من القصف 
متفجرة على مزارع العباسة المحاذية بالطائرات السورية، حيث ألقى الطيران السوري أربعة براميل 

 .للمخيم ما تسبب بحالة من الهلع والخوف بين األهالي
وعلى المستوى المعيشي تستمر معاناة األهالي بسبب نقص المواد الغذائية والمحروقات نتيجة 

 –زاكية )اإلغالق المتكرر للطرقات الواصلة بين المخيم والمناطق المجاورة له وتعرض طريق 
 .المعبر الوحيد لسكان المخيم نحو مركز المدينة للقنص والقصف (الشيحخان 

أما جنوب العاصمة فقد تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين فجر أمس للقصف وسقوط 
عدد من قذائف الهاون على مناطق متفرقة منه، اقتصرت أضرارها على الماديات، تزامن ذلك 

بين الجيش السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية له من مع اندالع اشتباكات ليلية عنيفة 
وجبهة النصرة من جهة أخرى على محوري شارع اليرموك و شارع " داعش"وتنظيم الدولة  ،جهة

 .الثالثين وفي محيط ثانوية اليرموك للبنات
مأساوية ومن الجانب المعيشي ال يزال من تبقى من سكان اليرموك يعانون من أوضاع إنسانية 

بسبب عدم توفر المواد الغذائية ونقص األدوية والمستلزمات الطبية، واستمرار انقطاع المياه عن 
يومًا على  (563)يومًا، والكهرباء منذ أكثر من  (173)جميع منازل وحارات المخيم منذ حوالي 

 .التوالي
 

 اعتقال
 ،عمر من أبناء مخيم خان الشيح أبو'' أحمد محمود النادر''ية السورية اعتقلت األجهزة األمن

بريف دمشق أثناء " عرطوز''وذلك من أحد الحواجز التابعة لقوات األمن والجيش السوري في 
 .ذهابه إلى عمله في وزارة الزراعة

يشار إلى أن العديد من أبناء مخيم خان الشيح تعرضوا لالعتقال عبر حواجز النظام السوري في 
 ،ومنهم من قضى تحت التعذيب في السجون السورية ،ح الوحيدعرطوز ومدخل مخيم خان الشي

فلسطيني من أبناء المخيم مجهولي المصير داخل المعتقالت السورية حسب  21في حين الزال 
 .احصائيات مجموعة العمل

 
 السويد

، وذلك "هاني عباس"افتتحت جامعة مالمو يوم أمس معرضًا فنيًا لرسام الكاريكاتير الفلسطيني 
و ينقل الفنان الفلسطيني من خالل رسوماته معاناة  ،لنكبة فلسطين (65)بالتزامن مع الذكرى الـ 
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الالجئين الفلسطينيين والسوريين خالل الحرب الدائرة في سورية من قتل وتشريد واعتقال وتجويع 
 .وحصار
جائزة عالمية في قد حصل على العديد من الجوائز العربية والعالمية، أرفعها " هاني عباس"وكان 

في جينيف التي يرأسها فخرًيا  "رسامو كاريكاتير من أجل السالم"فن الكاريكاتير من مؤسسة 
 .األمين العام السابق لألمم المتحدة كوفي عنان

يشار أن المعرض ينظم بالتعاون بين جامعة مالمو واتحاد الطلبة وجمعية حرية التعبير السياسي 
 .لسراج للتنمية والرعاية الصحيةالتابعة للجامعة ومؤسسة ا

 
 5192/ مايو ــ أيار / 91الالجئون الفلسطينيون في سورية احصاءات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات  (53122)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة : مخيم اليرموك •
 (529)يومًا، والماء لـ  (319)وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  ،على التوالي (119)لليوم 

 .ضحية (931)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجئًا في  (916103)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات  (16111)الجئًا في لبنان،  (296211)األردن و
 .1137لغاية فبراير " األونروا"وكالة 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي (235)

لي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوا: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (222)

أيام بعد سيطرة مجموعات  (322)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (210)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة  :مخيم خان الشيح •

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


