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 أهالي مخيم حندرات يحرقون النفايات بين األزقة لنقص الخدمات •

 األمن السوري يخفي قسراً الفلسطيني "عبيدة عليان" للعام الخامس •

 الحكومة اليونانية تعلن عن خطط بناء مراكز مغلقة للمهاجرين •
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 "الفلسطينية السورية "شذى تميم": كان جواز السفر الهولندي هو أول باسبور نحصل عليه في حياتنا"



 

 آخر التطورات

حصل آالف الالجئين الفلسطينيين الفارين من الحرب السورية على جنسيات الدول األوروبية  
ل العالم الدخول لحامل وثيقة السفر السورية وغيرها بعد معاناة كبيرة جراء رفض غالبية دو 

 وفرض شروط تعجيزية لمنح تأشيرات دخول تلك الدول.

الالجئة الفلسطينية "شذى تميم" وأوالدها حصلوا مؤخرًا على الجنسية الهولندية، وتقول حول ذلك 
لسفر "جواز السفر مسلم به لدى اغلب الناس ولكن لنا نحن الفلسطينيين هو حلم، كان جواز ا

 الهولندي هو أول باسبور نحصل عليه في حياتنا" 

سنوات، حيث أرادت األمان   4وكانت تميم قد قدمت من سورية بسبب الحرب إلى هولندا قبل 
وبناء مستقبل أفضل لها ولعائلتها، وبحسب "هولندا اليوم" استقرت شذى في مدينة زاندام شمال  

 .newbeesلمدينة ضمن منظمة هولندا، وحصلت على وظيفة مدفوعة في بلدية ا

  2019-03-23سنوات في هولندا وتحقيقها الشروط المطلوبة تقدمت بتاريخ  4وبعد استكمالها 
 بطلب التجنيس، وحصلت عليها في شهر تشرين أول الماضي. 

 
ويشير موقع "هولندا اليوم" إلى أن شقيقتها عائدة تميم وولدها أكرم زيتوني حصلوا في نفس اليوم  

 نسية الهولندية، حيث كانت فرحتهم مضاعفة. على الج

وتعد هولندا والسويد من الدول التي تساعد قوانينها الالجئين اكتساب جنسيتها في حين تتشدد 
 دول مثل ألمانيا والدنمارك والنمسا في ذلك.



 

ألف الجئ فلسطيني كانوا قد وصلوا إلى أوروبا خالل السنوات الماضية  100يذكر أن أكثر من 
 من جحيم الحرب السورية التي طالت نيرانها معظم المخيمات الفلسطينية هناك، باإلضافة  هرباً 

 إلى سوء معاملة دول الجوار لالجئين من فلسطينيي سورية وعدم السماح لهم بدخول أراضيها. 

في سورية، يشكو أهالي مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب من نقص في الخدمات 
 لجهات المختصة والمعنية بتسهيل عودة الفلسطينيين إلى المخيم. المقدمة من ا

وقال أبناء المخيم أنهم مجبرون على حرق نفاياتهم بين األزقة وفي شوارع المخيم لعدم تراكمها، 
على الرغم من وعود منظمة الهالل االحمر الفلسطيني بفرز موظف من قبل البلدية لتنظيف  

 المناطق المأهولة في المخيم.

 
هذا ويعيش أبناء المخيم أوضاعًا معيشية مزرية بسبب عدم تأمين الخدمات األساسية وتأهيل  

، وانعدام خدمات التعليم والصحة  والكهرباءالبنى التحتية في المخيم، ويعانون من عدم توفر الماء 
 مما انعكس سلبًا عليهم وجعل الكثير من سكانه النازحين عنه يترددون من العودة إليه.

في ملف المعتقلين، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "عبيدة عليان"  
عام وتتكتم على مصيره، وذلك بعد اعتقاله من قبل أحد حواجز النظام السوري في منطقة  (24)

 2014-3-31الزاهرة بدمشق يوم 

ب العاصمة، وهو أحد كوادر وكان عليان عايش فترة حصار الجيش السوري لمخيم اليرموك جنو 
 حركة الجهاد االسالمي في فلسطين. 

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين،  
ويتم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق، في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على  



 

( معتقاًل  1768وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )مصير المعتقلين وأسمائهم 
 فلسطينيًا في سجون النظام السوري.

في اليونان، أعلنت الحكومة اليونانية عن خطط إلقامة خمسة مراكز مغلقة للمهاجرين في جزر  
 بحر إيجة وهي ساموس وشيوس وليفوس وكوس وليروس.

شخص   5000و 1000المراكز الجديدة ما بين  ووفقًا لمصادر إعالمية يونانية ستستضيف
 وستحل محل المعسكرات المفتوحة مثل موريا. 

وقال ناشطون إن المرافق الجديدة، ما يسمى بـ "مراكز االحتجاز قبل المغادرة" ستكون مغلقة، ولن  
 يتمكن الناس من الخروج من المخيم سواء العائالت أو األطفال وغيرهم. 

ه لم يتم تحديد الجزيرة المخصصة للمشروع الجديد، ورجحوا أن تكون  وأشار الناشطون إلى أن
 غير الماهولة، وهوا ما يثير للقلق.   levithaعلى جزيرة 

 
وتساءل الناشطون حول نوايا الحكومة اليونانية ببناء مرافق جديدة على جزر غير مأهولة، بعيدًا  

، وال عيون من يستطيع أن يبلغ  عن الحضارة والصحافة، فال متطوعين أو منظمات غير حكومية
 يجري. عما

تجدر اإلشارة إلى أن إحصائيات غير رسمية تشير إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين 
خيوس   -متليني  -أالف الجئ غالبيتهم يتواجدون في الجزر "لسبوس  4في اليونان يتجاوز الـ 

بينهم عائالت وأطفال ونساء ومسنون، ويتوزعون على مخيمات الالجئين   "كوس -ليروس  -
 كن في خيم واآلخر في صاالت كبيرة أو كرافانات.بعضهم يس


