
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1821العدد: 
29-10-2017 

 "في سابقة من نوعها.. ألمانيا ترّحل فلسطيني سوري مصاب إلى اليونان "

 % من مبانيه70سقوط قذيفة هاون على مخيم درعا وسط دمار أكثر من  •

 " عائلة فلسطينية سورية ضمن آالف المدنيين المحاصرين في غوطة دمشق 250" •

 ا النظام لدخول السبينة بريف دمشقتمديد التسجيل للحصول على بطاقات فرضه •



 

 آخر التطورات 

أبو طه" إلى اليونان في خطوة  -رّحلت السلطات األلمانية الالجئ الفلسطيني السوري "محمد قبيعة 
 هي األولى من نوعها بحق الجئ فلسطيني من سورية بعد إعادة ألمانيا تفعيل اتفاقية دبلن.

مل مع والد الشاب الناشط "ابو العبد قبيعة" المهّجر وفي تفاصيل الترحيل، تواصلت مجموعة الع
في لبنان، ومع نجله الشاب "محمد" في اليونان، قال محمد أنه وبعد أشهر من العذاب بين جزيرة 
كيوس وأثينا تمكن من الحصول على اإلقامة والهوية اليونانية ولعدم إمكانية العالج في اليونان، 

 ا بطريقة نظامية.غادرها عبر الطائرة إلى ألماني

 

 

 

 

 

 

 

 

وعند سؤاله في المطار األلماني عن سبب مجيئه إليها قال "رغبة بالعالج ولكون اليونان ليس بها 
عالج لحالتي"، وبعد فترة زمنية قّدم اللجوء في ألمانيا لمواصلة عالجه وصعوبة المعيشة في 

 اليونان.

برفض الطلب، مما دعاني للطعن شهور جاءني الرد  4ويذكر محمد "وبعد فترة زمنية تقارب الـ 
شهور من توكيلي للمحامي جاءني الرد الثاني بالرفض  3وتوكيل محامي لمتابعة قضيتي، وبعد 

 على الرغم من حصولي على موعد للفحص الطبي عن طريق مؤسسة "سوسيال".



 

ني الغرفة ويؤكد قبيعة لمجموعة العمل "أنه قبل أن يأتي موعد الفحص الطبي اقتحم "البوليس األلما
مخيم اللجوء، وقال لي دون سابق إنذار أنه لدي ترحيل، وتم ترحيلي  -التي يقطنها في "الهايم" 

 "2016-10-25إلى اليونان يوم 

وعن إصابته التي تعرض لها في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، قال الناشط 
بعد سقوط صاروخ أرض أرض  2013عام  أبو العبد قبيعة أن نجله أصيب في الشهر الثاني من

على المخيم، ثم ضرب المنطقة صاروخ آخر حيث كان ضمن فريق إسعافي، وعند سماع صوت 
الصاروخ ركض باتجاه سقوطه مع الشاب "بسام حميدي" الذي قضى على إثرها، أصيب محمد 

 بيده اليمنى من الذراع، وتم نقله إلى مستشفى فلسطين.

موعة العمل قائاًل أنه وبسبب عدم قدرة المشفى على عالج نجله نقل إلى ويضيف أبو المجد لمج
مشفى الحجر األسود، وفي المشفى قالوا أنه ليس هناك أمل بيده ويجب بترها، وبعد رفضه أجريت 

 له عملية في مشفى فلسطين. 

له عدة  "ولعدم توفر االمكانيات، استطعنا إخراجه إلى مشفى يافا في العاصمة دمشق حيث أجريت
 عمليات إال ان األطباء أكدوا على عالجه خارج البلد.

ويردف أبو المجد "أنه وتحت اضطرار نجله على استكمال العالج أوقف دراسته في جامعة دمشق، 
وسافر إلى تركيا عن طريق التهريب في رحلة محفوفة بالمخاطر إذ حجز لعدة أيام عند مجموعات 

وبعد شهرين  2016ن من دخول تركيا في الشهر الثالث من عام كردية قبل أن يطلق سراحه، وتمك
 غادرها عبر "قوارب الموت" إلى اليونان.

، فكل 2011وكانت السلطات األلمانية قد أعادت تفعيل اتفاقية دبلن بعد أن أوقفت العمل بها عام 
صمة له، يجب شخص تقدم باللجوء وهو في طريقه إلى دول اللجوء األوروبي وتحتفظ هذه الدولة بب

 أن يعاد إليها بعد موافقتها.

وفي موضوع مختلف، أكد ناشطون لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن ما يزيد عن 
( عائلة فلسطينية سورية في منطقة الغوطة الشرقية لدمشق تعاني من أوضاع معيشية غاية 250)

اء الغوطة ومنعه إدخال أي من في السوء، وذلك بسبب تشديد النظام السوري لحصاره على أحي
 المساعدات الغذائية أو الطبية إليها.



 

من جانبه وصف المفوض السامي الجديد لحقوق اإلنسان حصار الحكومة السورية لضواحي 
العاصمة "باالنتهاك الخطير"، مطالبا بضرورة السماح بوصول اإلمدادات الغذائية والطبية إلى 

 المدنيين في الداخل.

 

 

 

 

 

 

 

عد الحسين، الجمعة، في بيان نشره مكتبه إن سكان ضواحي الغوطة الشرقية في دمشق وقال زيد ر 
يواجهون "حالة إنسانية طارئة"، فيما ارتفعت األسعار بشكل كبير في المنطقة التي تتعرض 

 للحصار.

ني ووفقًا لما ورد للمجموعة فإن العائالت تتوزع على بلدات "دوما" و "زملكا" و"حزة" و "حمورية" تعا
 من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية بسبب الحصار.

إلى ذلك يشتكي األهالي من عدم تمكنهم من الحصول على أي مساعدات إغاثية مقدمة من وكالة 
"أونروا"، فانتشار القناصة حال دون وصولهم إلى مقرات "أونروا" في العاصمة دمشق، والتي تمتنع 

 الغوطة الشرقية. األخيرة عن إيصال مساعداتها إلى

ومن جانبهم جدد األهالي مطالبتهم عبر مجموعة العمل جميع الجهات الدولية وعلى رأسها "اونروا"، 
والجهات الرسمية الفلسطينية والسفارة الفلسطينية في دمشق، ومنظمة التحرير، والمؤسسات اإلغاثية 

 اجلة إليهم.العربية واألوروبية العمل على وضع حد لمعاناتهم وإيصال المساعدات اإلغاثية الع



 

، إال أن النظام شدد من 2013يذكر أن أحياء غوطة دمشق تخضع للحصار منذ مطلع أيلول 
 حصاره بشكل كبير خالل األيام الماضية.

وعلى صعيد آخر، أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب سورية سقوط قذيفة هاون على مخيم درعا 
منازل األهالي، إلى ذلك يعيش من تبقى  لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية، مما خلف خرابًا في

من الالجئين داخله أوضاع إنسانية غاية في الخطورة تتجلى بالجانبين الصحي والمعيشي، وال 
يتوافر في المخيم أي مشفى أو مركز طبي، باإلضافة إلى نقص حاد باألدوية والمواد والمعدات 

التيار الكهربائي، وفقدان العديد من أصناف  الطبية الالزمة لإلسعافات األولية، اضافة إلى انقطاع
 المواد الغذائية، وارتفاع أسعار المواد األخرى بشكل كبير.

ومن جهة أخرى، ذكرت صفحات مقربة من لجنة المصالحة في بلدة السبينة بريف دمشق، تمديد 
وحتى التسجيل من أجل الحصول على بطاقات دخول بالنسبة للمنطقة الجنوبية من مفرق سبينة 

 بلدية سبينة ريف دمشق.

ووفقًا لتلك الصفحات فإنه يستلزم من يريد الدخول إلى المنطقة أن يقدم األوراق المطلوبة إلى "لجنة 
المصالحة"، حيث يتوجب احضار دفتر العائلة وملكية المنزل ليتم تنظيم بطاقات لهم وفق أضابير 

 وأرقام تسجيل.

اقات دخول على كل من يرغب بالعودة إلى منطقة السبينة يذكر أن األمن السوري كان قد فرض بط
ومخيمها بريف دمشق، ويتم الحصول على تلك البطاقات عن طريق لجنة المصالحة واللجان 

 األمنية السورية في المنطقة.

فيما يرى عدد من أبناء مخيم السبينة أن عملية فرض البطاقات وإعطائها أرقامًا تسجيلية موافق 
ل األمن السوري "ما هي إال خطوة العتقال المطلوبين لألمن والمتخلفين عن الخدمة عليها من قب

 اإللزامية في جيش التحرير الفلسطيني"

 2017أكتوبر  -تشرين األول  28فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

 لندن -مجموعة العمل 



 

( 462ن توثيقهم بينهم )( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل م3605• )
 امرأة.

 ( امرأة.105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1640• )

القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 
 ( على التوالي.1564يومه )

ينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم ( الجئ والجئة فلسط200• )
 في مخّيم اليرموك.

( 1141( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ )1301انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر )• 
 يومًا.

خّيم ( أيام، والم1637أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )• 
 ( يومًا.388يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي )• 
( 6( ألف، وفي مصر )17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ف فلسطينيي سوري.( آالف، وفي غزة أل8آالف، وفي تركيا )


