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اتهامات للسفير الفلسطيني في صربيا ببيع تأشيرات لتهريب فلسطينيين "
 "إلى أوروبا والسفير ينفي

   

 
 

 قصف واشتباكات في مخيم اليرموك بدمشق 

  المخيم باألسلحة الثقيلةغارات جوية في محيط مخيم خان الشيح واستهداف منازل  

  مفرج عنها من السجون السورية تنقل مشاهدتها لالجئات فلسطينيات الزلن رهن
 االعتقال

 تواصل معاناة الالجئات الفلسطينيات السوريات بسبب الحرب 

 مجموعة العمل تصدر تقريراً يرصد أهم أحداث مخيم العائدين في حمص 
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 التطورات آخر 
الصربية على موقعها اإللكتروني تقريرًا نشرت إحدى الصحف 

سفير " دمحم نبهان"حول ما قالت عنها أنها اتهامات موجهة إلى 
السلطة الفلسطينية في صربيا ببيع تأشيرات للمهاجرين لدخول 

يورو لكل تأشيرة  0555صربيا ومنها إلى أوروبا مقابل 
 .مستغاًل العالقة الطيبة بين صربيا والسلطة

لتقرير المنشور على صدر صفحاتها فإن وفي تفاصيل ا
تأشيرة خالل النصف األول من هذا  ٥٢١الحديث يدور عن 

ر بـ  ، (ألف يورو ٠٨٨) العام، وأن المبلغ الذي تم جبايته ُيقدَّ
  .فيما أوضحت الصحيفة بأن التحقيقات جارية لمعرفة حيثيات هذه الجريمة

فقط وليس مع أي زبائن، وأرجعت األمر  VIP وأضافت الصحيفة بأن السفير يتعامل مع زبائن
لعدم انكشاف السر الذي فضحته الصحيفة، وكذلك أن شريكه في هذا الموضوع هو جزار 

 .صاحب ملحمة يدعي موسي البواب
وبحسب الصحيفة الصربية فأن سفير فلسطين في صربيا سبق وأن تم كشف فضيحة أخرى له 

لتحف والهدايا األثرية لحساب رئيس السلطة وعائلته من قبل فترة وجيزة عندما كان يقوم بتهريب ا
 .أجل تزيين قصورهم في العاصمة األردنية عمان
عبر حسابه على موقع الفيس بوك ( دمحم نبهان)من جهته نفى السفير الفلسطيني في صربيا 

 جميع االتهامات التي نسبت إليه مؤكدًا عدم صحة الخبر الذي نشرته الصحيفة الصربية التي
 أن ملكية الصحيفة تتبع لشركة"، مضيفًا "صحيفة فضائح"، وأنها "بالصحيفة الصفراء"وصفها 

ringer axel springer   التي مقرها زيوريخ في سويسرا والمعروفة كشركة دعاية وا عالم
  .على حد قوله" وعالقات عامة ضمن اللوبي الصهيوني في أوروبا
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مخيم اليرموك بعدد من قذائف الهاون واألسلحة من جانب آخر قصف الجيش النظامي 
الرشاشة، لم تسفر عن وقوع اصابات، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة بين المجموعات الفلسطينية 

جبهة النصرة من جهة أخرى، حيث و  "داعش"المسلحة من جهة، وتنظيم الدولة اإلسالمية 
ق ذلك مع قصف المخيم بعدد من تراف ،تركزت المواجهات في منطقة المحكمة وساحة الريجة

 .قذائف الهاون واألسلحة الرشاشة، لم تسفر عن وقوع اصابات
من أحياء وحارات اليرموك، %  05يفرض سيطرته على حوالي " داعش"إلى ذلك ال يزال تنظيم 

القيادة  –إلى ذلك تستمر مجموعات من الجيش السوري النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
 .يومًا على التوالي( 670)حصار مشدد على مخيم اليرموك منذ العامة بفرض 

 
وفي ريف دمشق الغربي شن الطيران الحربي ست غارات جوية على المزارع والمناطق المحيطة 
بمخيم خان الشيح، تزامن ذلك مع اندالع مواجهات بين مجموعات المعارضة السورية من جهة 

لية له من جهة أخرى، في حين استهدفت قوات النظام والجيش النظامي واللجان الشعبية الموا
السوري بسالح المضاد للطائرات الشيلكا منازل األهالي في مخيم خان الشيح بريف دمشق، 

 .اقتصرت أضرارها على الماديات
إلى ذلك سادت حالة من التوتر والخوف بين أبناء المخيم الذين يتعرض مخيمهم بشكل مستمر 

متفجرة وقذائف الهاون، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا والجرحى للقصف بالبراميل ال
من أبناء المخيم، يشار إلى استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة 

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 
األمنية  وفي سياق منفصل نقل ناشطون حقوقيون عن معتقلة أفرج عنها من أحد األفرع

 :وهم 7/11/5510آخر مشاهدة لمعتقالت في الفرع بتاريخ " فرع فلسطين"المعروف بـ 
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عبير "وهي من منطقة صحنايا بريف دمشق، والالجئة " أماني دمحم حسن"الالجئة الفلسطينية 
 من مخيم درعا" صفاء أبو عابد"و وهما من مخيم اليرموك،" ابراهيم"وأخيها " كساب أبو خليفة

ألقي القبض عليهن أثناء عودتهن من و  "رحيمة"وأمها " عائشة دمحم"سنة، والالجئة  05ا عمرهو 
أن " فرع فلسطين"ونقلت الصفحة عن معتقل أفرج عنه من " ريما سليم مصرية"لبنان، والالجئة 

وهي ممرضة من خان الشيح تم تحويلها إلى سجن عدرا "أمينة أم شأس "الالجئة الفلسطينية 
 .بريف دمشق

وتعاني الالجئة الفلسطينية السورية خالل أحداث الحرب كما عانى اآلخرون، فهي لم تكن 
ذكور %  01بمعزل عن محيطها في سورية فالمجتمع الفلسطيني في سورية كان يتوزع ما بين 

زوجة و  من اإلناث، وهي األم واألخت والزوجة وبالتالي كانت هي األرملة والثكلى%  94و
 .قل وقد تكون هي المعتقل في ظل أحداث الحرب في سورياالمفقود أو المعت

ضحية فلسطينية  919حيث تشير إحصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن 
قضين جراء القصف والقنص والتعذيب في السجون السورية موزعين على كافة الرقعة السورية، 

ية اليزال األمن السوري يتكتم على معتقلة في السجون السور  06كذلك وثقت المجموعة أسماء 
 .مصيرهن

وقد تعرضت الالجئة الفلسطينية في سجون النظام السوري لكافة أشكال التعذيب، حيث نقلت 
اإلجرامية "المجموعة شهادة لمعتقلة فلسطينية تروي فيها عن ممارسات عناصر األمن السوري 

الصعق بالكهرباء والشبح والضرب  مع النساء بشكل عام والفلسطينيات بشكل خاص، بدءًا من"
بالسياط والعصي الحديدية، إلى تعرضها لالغتصاب والذي كان يتكرر أكثر من عشرة مرات 

 .يومًيا من ضباط وسجانين مختلفين إلى أن حملت، إال أنها أجهضت نتيجة الضرب
ن الجئة فلسطينية قضين تحت التعذيب في السجو  50في حين وثقت مجموعة العمل أسماء 

السورية، ومنهم من تم التعرف عليه من خالل الصور المسربة لضحايا التعذيب، إضافة إلى 
الجئة فلسطينية مفقودة داخل األراضي السورية وخارجها، وقد نقل  57ذلك وثقت المجموعة 

مفرج عنهم من السجون مشاهدتهم عدد من الالجئين الفلسطينيين المفقودين في السجون 
 .ألطفالالسورية ومنهم ا

كذلك شكل النزوح والتهجير من المخيمات الفلسطينية عبئًا كبيرًا على العائلة الفلسطينية بشكل 
عام والمرأة بشكل خاص، فالمئات من العائالت فقدت المعيل الوحيد إما في القصف أو 
االعتقال أو الموت تحت التعذيب، وباتت المرأة وحيدة لمواجهة ظروف الواقع الصعبة، من 
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يجار المنزل إلى تأمين المواد الغذائية بأسعارها المرتفعة، إضافة للتوتر األمني في معظم إ
 .مناطق سوريا، كذلك الحال خارج سوريا

إضافة إلى ذلك هجرة الشباب الفلسطيني من سوريا شكل خلاًل كبيرًا في المجتمع الفلسطيني، 
 .كبيرة على الالجئة الفلسطينيةحيث ارتفعت نسبة العنوسة بينهن مما زاد من األعباء ال

فقد أشار ناشطون أن من بين الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان والذي يبلغ عددهم 
عائلة المعيل فيها هي المرأة لفقدان الزوج، كما وثقت مجموعة  5505يوجد حوالي  90555
ول األوروبية هربًا الجئة فلسطينية قضين غرقًا خالل رحل الموت للوصول إلى الد 16العمل 

التقاليد السائدة لدى بعض شرائح المجتمع و  يشار إلى أن العادات.من الحرب في سوريا
منعت الكثيرين من العائالت التبليغ عن " الفضيحة " الفلسطيني كالخوف من تلوث السمعة أو 

عة داخل اختفاء بناتهن أو اختطافهن أو االعتداء عليهن من قبل جهة ما من الجهات المتصار 
 .مما يجعل األعداد الموثقة تقريبية ،سورية

 

 مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
أصدرت " مخيم رهن االعتقال"تحت عنوان 

مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقريرًا 
يرصد أهم األحداث التي تعرض لها مخيم العائدين 
في حمص، من خالل التعريف بالمخيم والتغيرات 
الديمغرافية والعمرانية التي لحقت به، والواقع 
المعيشي لسكان المخيم، وبيان أعداد الضحايا 
الموثقة لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي 
سورية، والمعتقلين وأهم األحداث التي جرت خالل 
الفترة المرصودة، ويشار إلى أن البحث قد اعتمد 

ي وثقتها في معلوماته على التقارير الميدانية الت
المجموعة بنحو رئيسي من خالل شبكة مراسليها، 

 .باإلضافة إلى شهادات بعض الناشطين واألكاديميين من أبناء المخيم
 :يمكنكم تحميل النسخة اإللكترونية من التقرير عبر الرابط التالي

http://www.actionpal.org.uk/…/special/acamp_under_arrest.pdf 
 

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/acamp_under_arrest.pdf
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 4102/ نوفمبر  -تشرين الثاني / 42وأرقام حتى  إحصائيات # فلسطينيو سورية
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 90,555)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 10,055) •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0555)لبنان، 
 .5510لغاية يوليو 

 .رةألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخي( 50)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 950)يومًا، والماء لـ ( 490)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 670)لليوم 
 .ضحية( 169)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 757)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 456)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 75)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 065)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : ب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زين •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA?source=feed_text

