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السفير الفلسطيني في صربيا ينفي اتهامه ببيع تأشيرات لتهريب "
 "فلسطينيين إلى أوروبا

   

 
 

 قصف واشتباكات في محيط مخيم خان الشيح يؤدي إلى إغالق أتستراد السالم 

  ينقلون مشاهدتهم لمعتقلين فلسطينيين فيهامفرج عنهم من السجون السورية 

  األوضاع األمنية والمعيشية المتردية تدفع العائالت وشباب المخيمات للهجرة من
 سورية

  (350)  أيام دون طعام أو رعاية طبية (3)الجئاً محتجزين على جزيرة يونانية منذ 

 فلسطينيو سورية في لبنان يتضامنون مع أهلهم في القدس 
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 لتطوراتآخر ا
عبر حسابه على موقع الفيس بوك جميع " دمحم نبهان"نفى السفير الفلسطيني في صربيا 

االتهامات التي تضمنها التقرير الذي نشرته إحدى الصحف الصربية حول تورطه ببيع تأشيرات 
 .لتهريب فلسطينيين إلى أوروبا

، "بالصحيفة الصفراء"وصفها وأكد السفير عدم صحة الخبر الذي نشرته الصحيفة الصربية التي 
التي  ringer axel springer أن ملكية الصحيفة تتبع لشركة"، مضيفًا "صحيفة فضائح"وأنها 

مقرها زيوريخ في سويسرا والمعروفة كشركة دعاية وا عالم وعالقات عامة ضمن اللوبي 
 .على حد قوله" الصهيوني في أوروبا

 
رًا حول ما قالت عنها أنها اتهامات موجهة إلى يذكر أن إحدى الصحف الصربية نشرت تقري

سفير السلطة الفلسطينية في صربيا ببيع تأشيرات للمهاجرين لدخول صربيا ومنها " دمحم نبهان"
يورو لكل تأشيرة مستغاًل العالقة الطيبة بين صربيا والسلطة  0555إلى أوروبا مقابل 

 .الفلسطينية
تأشيرة خالل  (520)معلومات عن قيام السفير ببيع وتضمن التقرير الذي نشرته الصحيفة 

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

ن، وأرجعت األمر فقط وليس مع أي زبائ 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، األمر الذي نفاه السفير جملة وتفصياًل متهمًا اللوبي 

 .الصهيوني في أوروبا بالمسؤولية عن نشر تلك األخبار
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سورية المزارع المحيطة بمخيم خان الشيح بغارتين وفي موضوع مختلف استهدفت الطائرات ال
على أطراف أوتوستراد السالم، مما أدى إلى إغالق الطريق بسبب أعمال القصف واشتداد 
االشتباكات بين الجيش السوري ومجموعات المعارضة المسلحة، تزامن ذلك مع قصف مدفعي 

 .لرضاعنيف في محيط المخيم، فيما سقطت قذيفة مدفعية على شارع ا

 
يذكر أن الجيش السوري يواصل اغالق جميع الطرق المؤدية إلى مخيم خان الشيح إال طريق 

، وهو المنفذ الوحيد المتبقي ألهالي مخيم خان الشيح للوصول إلى "خان الشيح -زاكية "
 .العاصمة دمشق

من وفي سياق آخر نقل ناشطون حقوقيون عن مفرج عنهم في سجون النظام مشاهدتهم لعدد 
ففي فرع األمن العسكري بدرعا آخر  ،الالجئين الفلسطينيين ومن أبناء المخيمات الفلسطينية

" مفلح الكناني" له أخ ُيدعى" عبادة الكناني: "، وهم25/55/2550مشاهدة لمفرج عنه بتاريخ 
 .من مخيم درعا أيضاً " خير هللا الصالح"وهو من مخيم درعا، و

 6شهر ) اريخ لمفقودين الفلسطينيين في سوريا عن مفرج عنه بتونقل مركز توثيق المعتقلين وا
الالجئ : من فرع الفيحاء التابع لألمن السياسي بدمشق أسماء بعض المعتقلين ( 2550عام \
من مخيم العائدين في حماة تم نقلهم من فرع الفيحاء إلى " ابراهيم الدربي"و" يوسف الدربي"

أيضًا من مخيم العائدين في حماة، وأصيب بمرض " محمود ميعاري "سجن صيدنايا، والالجئ 
تم نقله من الفرع إلى " عبد الرحمن الجلف"إلى جهة مجهولة، والالجئ وُنقل من فرع الفيحاء 
يشار أن مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا " زاهر موفق مباشر"جهة مجهولة، والالجئ 

معتقاًل فلسطينيًا في السجون السورية اليزال األمن السوري يتكتم على  5555وثقت أسماء 
 .مصيرهم
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مخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا من هجرة العائالت وعلى صعيد آخر تعاني ال
 .الدول األوروبيةو  شبابها، نتيجة األوضاع األمنية والمعيشية قاصدة تركياو  الفلسطينية

حيث أفاد مراسلو مجموعة العمل عن توجه العديد من الالجئين وبشكل يومي إلى تركيا لمحاولة 
غم من تشديد السلطات السورية على سفر الالجئين إلى الوصول لدول اللجوء األوروبي على الر 

تركيا، في حين يوجد في تركيا الكثير من الشباب والعائالت تنتظر طرقًا توصلهم إلى البر 
 .األوروبي بطرق شرعية وغير شرعية

ويعود سبب ذلك إلى مالحقة األجهزة األمنية السورية ومجموعاتها الموالية للشباب الفلسطيني 
هم على االلتحاق بجيش التحرير الفلسطيني، والتشديد األمني على حركة الشباب في إلجبار 

 .المخيمات وخارجها، واعتقال األجهزة األمنية للكثير منهم
أما معيشيًا فعلى الرغم من بقاء عدة مخيمات وتجمعات فلسطينية تحت سيطرة النظام إال أن 

مستمرة ومتصاعدة، حيث يعاني أبناؤها من ذلك لم يمنع أن تعيش األهالي في حالة معاناة 
غالء أسعار المواد وانتشار البطالة بين الشباب الفلسطيني، مما أدى لضعف الموارد المالية 

 .والتي من شأنها أن تدفع الشباب للخروج بحثًا عن رزقهم ومستقبلهم المهني والدراسي
افة إلى موقع بعض المخيمات كما استمرار أحداث الحرب واستهداف تجمعاتهم بالقذائف، إض

الحساس كالنيرب والذي جعل منه محط أنظار وعمل لمجموعات المعارضة السورية، 
ومحاوالتها المتواصلة لحصاره والسيطرة عليه جعل األهالي وشباب المخيم في حالة قلق 
متواصل على حياتهم، عالوة على مشاركة العديد من شباب المخيم في قتال مجموعات 

 .ضة المسلحة إلى جانب الجيش السوري المعار 
ألف من الالجئين الفلسطينيين  555يشار أن أكثر من 

السوريين هم خارج األراضي السورية بينما ينتظر 
اآلالف منهم فرصة للخروج من سورية، نتيجة استمرار 

 .الحرب واستهداف مخيماتهم
وباالنتقال إلى اليونان فقد أكد ناشطون فلسطينيون 

الجئًا فلسطينيًا  (005)العمل أن حوالي  لمجموعة
العسكرية " فرميكوس"وسوريًا محتجزين في جزيرة 

اليونانية، وبحسب الناشطين فإنه يوجد العشرات من 
األطفال والنساء بين تلك المجموعة المحتجزة منذ ثالثة 

 .أيام على األقل دون طعام أو رعاية صحية
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الرئيسي لالجئين الفارين من الحرب في سورية نحو  يذكر أن الجزر اليونانية تشكل الطريق
 .أوروبا انطالقًا من السواحل التركية

أما في لبنان فقد شارك العشرات من المهجرين الفلسطينيين السوريين في لبنان في السهرة 
الفلسطينية التي أقامها كل من لجنة فلسطينيي سورية في لبنان ودار العودة للدراسات والنشر 

، وذلك على مسرح بلدية صيدا جنوب لبنان مساء أمس األربعاء، "لعيونك يا قدس"نوان تحت ع
 .وذلك تضامنًا مع أهالي القدس وتنديدًا لما يتعرض له المسجد األقصى من اعتداءات

ألف فلسطيني سوري ُهجروا من سورية إلى لبنان، وذلك هربًا  (50)الجدير بالذكر أن أكثر من 
من تبعات الحرب الدائرة في سورية، إال أنهم يعانون من أوضاع معيشية وقانونية سيئة للغاية 

 .خصوصًا فيما يتعلق باإلقامات والعمل

 
 5102/ نوفمبر  -تشرين الثاني / 52فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في  (500555)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15,500)  •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6555)لبنان، 

 .2550لغاية يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (06)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

 (508)يومًا، والماء لـ  (758)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (788)لليوم 
 .ضحية (575)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (807)
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يومًا بعد سيطرة مجموعات  (707)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%85)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (070)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : العائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


