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 "عائلة فلسطينية سورية تناشد عدم ترحيلها من ألمانيا إلى إسبانيا"
      

 
 

 قوات المعارضة السورية تؤكد استعادة سيطرتها على مخيم حندرات بحلب. 

  اليرموك بدمشق في مخيم" النصرة"و" داعش"اشتباكات متقطعة بين. 

 عودة بعض الالجئين الفلسطينيين من أوروبا إلى مخيماتهم في سورية. 
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 التطورات آخر 

سنادها للحيلولة دون " رشدان -حبايب "ناشدت عائلة  الفلسطينية السورية وطالبت بدعمها وا 
صعبة ويعتبر اللجوء ترحيلها من ألمانيا إلى إسبانيا، والتي تعاني أوضاعًا اقتصادية ومعيشية 

 .إليها سيئًا بحسب وصف العائلة

( 11" )خالد"وأبناء ثالثة " رانية رشدان"زوجته و  "محمد حبايب"وتتكون العائلة من رب األسرة 
من مشاكل في القلب " محمد"أعوام، ويعاني رب األسرة ( 4)أعوام، وزين ( 8" )جودي"عامًا، و

 .يةويخضع للعالج في إحدى المشافي األلمان

 
لم يعد بإمكاننا النوم بسالم وضمير مرتاح ألننا لسنا متأكدين إذا كان في "وقالت العائلة بأنه 

صباح اليوم التالي ال نزال هنا في ألمانيا، وذكرت أنها تعيش في مخاوف كبيرة لترحيلهم إلى 
 ".إسبانيا بموجب اتفاقية دبلن المعمول بها في الدول األوروبية

فّرت من أتون الحرب السورية نحو الجزائر والتي حاول رب العائلة فيها الحصول وكانت العائلة 
على عمل إلى أن تعرض لنوبة قلبية فيها، ثم قررت العائلة بعد معاناة حصولهم على اإلقامة في 
الجزائر الهجرة نحو أوروبا، فخرجت العائلة عبر منطقة مليلة المغربية والخاضعة لسيطرة 

نهم اضطروا إلى ترك بصمات أصابعهم فيها على الرغم من رفضهم لذلك إلى اسبانية، إال أ
جانب المئات من الالجئين السوريين، وتأكيد الشرطة اإلسبانية لهم أن ال شيء يقف في طريق 

 .اكمال هجرتهم نحو أوروبا وأن بصمات األصابع هي مجرد إجراء شكلي
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ألمانيا عند تقديمهم اللجوء فيها، وبحسب وأضافت العائلة أن بصمات أصابعهم ظهرت في 
 ،اتفاقية دبلن األوروبية فإنه يلزم إعادة الالجئ إلى أول بلد أوروبي وضع بصماته فيها

وذكرت العائلة أن نصوص دبلن مجحفة بحقها وبحق الالجئين الهاربين من الحروب وطالبي 
 .اللجوء اإلنساني في دول االتحاد األوروبي

أعلن ناشطون حقوقيون حملة توقيع عبر موقع آفاز للضغط نحو إبقاء العائلة في وفي السياق، 
ألمانيا والحيلولة دون ترحيلها، وطلبوا من المكتب اإلتحادي األلماني أن يمنح اإلقامة للعائلة لكي 

 .يعيشوا بسالم في ألمانيا

ة على مخيم في غضون ذلك، أكدت فصائل المعارضة السورية المسلحة استعادتها السيطر 
حندرات لالجئين الفلسطينيين بحلب، وذلك بعد اشتباكات عنيفة دارت بينها وبين مجموعات من 

 .لواء القدس وبعض المجموعات الشيعية المدعومة من الجيش السوري النظامي

يذكر أن جميع أهالي مخيم حندرات كانوا قد نزحوا عن منازلهم وذلك إثر سيطرة المعارضة 
يومًا، وذلك إثر اندالع اشتباكات عنيفة بينها وبين ( 1148)المخيم منذ حوالي السورية على 

 .الجيش السوري النظامي

 
وفي جنوب العاصمة دمشق، يشهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين اندالع اشتباكات متقطعة 

كات مطلع المتواجدين في المخيم، حيث بدأت تلك االشتبا" جبهة النصرة"و" داعش"بين تنظيمي 
في " جبهة النصرة"بمهاجمة مقرات " داعش"نيسان الماضي، بعد أن قام عناصر | شهر إبريل 
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مما ساهم بتوتر األوضاع " النصرة"مخيم اليرموك، والسيطرة على عدد كبيرة من نقاط سيطرة 
، "الجبهة الشعبية"ومجموعات " الجيش النظامي"داخل المخيم المحاصر من قبل عناصر 

 .ة إلى تدهور األوضاع الصحية داخل المخيمباإلضاف

جبهة "انهاء وجود " داعش"فيما تستمر االشتباكات المتقطعة بينها حتى اليوم، حيث يحاول 
كانوا قد سهلوا دخول " جبهة النصرة"بشكل كامل داخل المخيم، مع العلم أن عناصر " النصرة
ت واسعة من المخيم بفضل تعاون على قطاعا" داعش"إلى اليرموك، حيث سيطر " داعش"تنظيم 

 .5112نيسان | ، وذلك في مطلع شهر أبريل "جبهة النصرة"عناصر 

وفي سياق مختلف، قال مراسل مجموعة العمل، أن مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب 
 شهد في اآلونة األخيرة عودة عدد من العائالت الفلسطينية والشباب الذين هاجروا إلى ألمانيا،
وذلك نتيجة لتأخر إجراءات اإلقامة وتأخر لم شمل العائالت في بعض الدول األوروبية والتي 

 .تصل لمدة العامين

وأكد المراسل وصول عائلتين وثالثة شباب من أبناء المخيم خالل األيام الماضية، كما وصلت 
 .إلى المخيم قبل أسبوعين عائلة قادمة من سويسرا

 
موعة في حمص، وصول عدة عائالت فلسطينية من أبناء مخيم في حين أكد مراسل المج

 .العائدين في حمص قادمة من تركيا وأوروبا، على الرغم من سوء األوضاع األمنية في المخيم
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يشار إلى أن آالف الالجئين الفلسطينيين فروا من سورية، وحاولوا الوصول إلى أوروبا عبر طرق 
لمنع جميع الدول دخول الالجئ الفلسطيني " ير قانونيةغ"برية وبحرية وجوية وفي غالبيتها 

السوري ومنهم من واجه حتفه أو السجن أو تم أخذ بصماته في دول المرور األوربي كهنغاريا 
يطاليا  .واليونان واسبانيا وا 

 

 4102/ حزيران ــ يوينو/ 42/وأرقام حتى  إحصائيات  فلسطينيو سورية

 .األردنالجئ فلسطيني سوري في ( 12211) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 455211) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0111) •

 .5112يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 8111) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 1111) •
 -وبا حتى نهاية ديسمبرألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أور ( 21.5)أكثر من  •

 .5112كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 1104)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 1111)لليوم 
 .ضحية( 182)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 021)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : سبينةمخيم ال •
 .يوم على التوالي( 620)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 1148)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .مبانيهمن %( 21)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 816)حوالي : مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •
 .استمرار األزمات االقتصادية فيها

استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •
 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


