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مصادر: عودة الدفعة األولى من سكان مخيم السبينة مع أول أيام عيد "
 "األضحى

 

 
 

 أكثر من مئة فلسطينية معتقلة في سجون األمن والمخابرات السورية. •

 "فلسطينيو سورية" مستثنون من قرار الفيزا اإللكترونية التركية. •

 إسقاط حق اللجوء في ألمانيا إن ثبت زيارة الالجئين لبالدهم. •
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 آخر التطورات

أكدت مصادر خاصة لمجموعة العمل أن موعد عودة أول دفعة من أهالي مخيم السبينة إلى منازلهم 
وممتلكاتهم سيكون أول أيام عيد األضحى المبارك، مشيرة إلى أن أول دفعة من العائالت التي ستعود 

تسكن من منطقة السكة حتى جامع معاذ بن جبل، منوهة إلى أن صالة عيد األضحى المبارك  هي التي
 ستقام في جامع معاذ بن جبل.

ووفقًا للمصادر فأن عودة العائالت القاطنة من جامع معاذ بن جبل وحتى مدارس األونروا، ستكون بعد 
من منطقة المدارس وحتى بلدية  انتهاء عيد األضحى مباشرة، وبعد ذلك ستعود العائالت القاطنة

 .السبينة

 
وشددت المصادر على أن العودة ستشمل جميع أبناء مخيم السبينة دون أن يكون هناك استثناءات أو 

 .تصنيفات كما يشاع مثل )عسكري ومن ثم موظفين ومن ثم مدنيين(

بزيارة منازلهم  من الشهر الجاري ألهالي السبينة والمخيم 27يذكر أن النظام السوري سمح يوم 
 .وممتلكاتهم

أنها وّثقت حتى اليوم اعتقال  ،وفي موضوع مختلف، أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
 ( الجئات فلسطينيات من قبل عناصر األمن والمخابرات السورية.103)
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عن مصير  وبحسب المجموعة فإن مصير المعتقالت ال يزال مجهواًل حيث تتكتم أجهزة األمن السورية
وأسماء المعتقالت الفلسطينيات لديها، األمر الذي يجعل من توثيق المعلومات عنهم أمر في غاية 

 الصعوبة.

الجئًا فلسطينيًا قد تم توثيق اعتقالهم على يد أجهزة األمن  1632ووفقًا إلحصاءات المجموعة فإن 
يتجاوز هذا العدد، وذلك بسبب عدم  ، في حين أن الرقم الحقيقي للمعتقلين قد2012السورية منذ آذار 

جود إحصاءات رسمية للمعتقلين الفلسطينيين في سورية بسبب عدم تفاعل أي جهة رسمية و  قيام
 فلسطينية مع ملف المعتقلين الفلسطينيين لدى النظام السوري.

وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر خاصة بمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن قرار الحكومة 
التركية منح الفلسطينيين تأشيرة دخول الكترونية ال يشمل الالجئين الفلسطينيين من سورية، وبحسب 
المصدر فإن من يشملهم هذا القرار هم فقط حملة جوازات السفر الفلسطينية أو ما يعرف بجوازات 

 السلطة الفلسطينية.

عهم حتى اللحظة، حيث تتوقف أما حملة وثائق السفر السورية من فلسطينيي سورية فال جديد بوض
السفارات والبعثات الدبلوماسية التركية عن إصدار تأشيرات سفر لهم منذ أكثر من ثالثة أعوام، دون 

 إبداء أي عذر أو سبب لذلك.

 
من جانبها كانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد أطلقت العديد من النداءات والمناشدات 

 ح بدخول فلسطينيي سورية إلى تركيا واعتبارهم الجئي حرب.للحكومة التركية بأن تسم
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أما في ألمانيا، فقد قالت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل أنه من االحتمال أن تسقط ألمانيا حق اللجوء 
في بالدها عن الالجئين الذين يثبت زيارتهم لبالدهم التي هربوا منها، وأضافت أنه بالرغم من معرفتها 

عض الالجئين السوريين في دول أوروبية أخرى إلى مناطق بالكاد تكون آمنة في بلدهم كحلب بعودة ب
مثاًل، إال أن الوضع في سوريا اليزال مأساويًا، وأنه لم يحن األوان بعد لعودة السوريين الالجئين في 

 ألمانيا إلى بلدهم.

أللمانية عن ما يتعلق بما تثيره وكانت المستشارة قد أوضحت في تصريح لصحيفة "فيلت أم زونتاع" ا
وسائل اإلعالم منذ فترة عن كون بعض الالجئين قد قاموا بزيارة البلدان التي هربوا منها لمدد متراوحة، 
بقولها أنه من الممكن أن نتفهم زيارة البعض بسبب ظروف عائلية قاهرة، لكن من يثبت عليه أن سبب 

انهم تحت تهديد على حياتهم بها أو أنهم مالحقون فيها، فذلك  الزيارة كان قضاء العطلة في بلدان ادعوا
 سيعرض هؤالء إلى احتمال سقوط حق اللجوء عنهم.

 

 2017أغسطس  –آب 30فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 462( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3569) •
 امرأة.

 ( امرأة.103 فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )( معتقالً 1631) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1505يومه )
سبب الحصار ( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية ب197) •

 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.
( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1242انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 ( يومًا.1083)
( يومًا، والمخّيم 1578أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 يومًا. (331يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
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، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، وفي مصر 17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6)


