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 مبادرة لجمع الدواء وتقديمه لمحتاجيه من المرضى بمخيم خان الشيح  •

 مهاجرين في جزيرتي ليروس وكيوس أحدهم فلسطيني  5انتحار   •

 جدل في السويد حول تحديد سياسة الهجرة المستقبلية  •

 

 "واقع مرير ومستقبل مظلم قيالدمش فلسطينيو حي جوبر"

 "الجئ فلسطيني يقضي بإطالق نار جنوب سورية"

 

 "الجئ فلسطيني يقضي بإطالق نار جنوب سورية"

 



 

 آخر التطورات:

لحمالت اعتقال ومطاردة  مع اندالع الصراع في سوريا تعرض أبناء حي جوبر الدمشقي

كان لـلالجئين الفلسطينيين نصيب منها مما اضطر العديد منهم لمغادرة  ،وتصفيات ميدانية

                                                                                 الحي، والنزوح لمناطق أخرى بحثا  عن األمان، ومع اشتداد الصراع واستحالة العودة بسبب 

الحمالت العسكرية المتكررة التي نفذتها قوات النظام السوري مدعومة بالطيران الروسي، بدأت 

دود سوريا، فيما بقي عدد كبير منهم نازحين في مناطق دمشق وريفها رحلة لجوء جديدة خارج ح

بانتظار العودة إلى الحي، في الوقت الذي الزالت قوات النظام السوري تمنع أهالي حي جوبر 

الدمشقي من الدخول إليه إال لدقائق معدودة ومأجورة، وذلك رغم مضي أكثر من عامين على 

ي دمرت جميع مساكنه وعماراته ومساجده، فيما يقصد األهالي تهجير النظام ألهالي الحي، الذ

ضباط النظام وعناصره المسؤولين عن المنطقة لتسهيل دخولهم وتفقد منازلهم، حيث ال تتجاوز 

 .ألف ليرة سورية 15إلى  10دقائق، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين  10مدة ذلك الدخول 

 



 

عشرة آالف فلسطيني، لجأ معظمهم من مناطق  وتقدر أعدد الالجئين في حي جوبر بحوالي

  شمال فلسطين "صفد وطبريا والناصرة منطقة المجيدل وحيفا ويافا وأبناء عشائر الزنغرية والقديرية

لق الشاب أسامة أحمد وهو أحد أبناء مخيم خان الشيح مبادرة لتقديم الدواء أطمن جانب آخر 

من ال يملك ثمنه أوال يستطيع للمحتاجين، وتقوم المبادرة على تقديم الدواء الزائد عن الحاجة ل

                                                                                الحصول عليه، من جانبهم ذكر نشطاء من المخيم أن هذه المبادرة وجدت صدى  واسعا  بين 

ابناء المخيم الذين بادروا بدورهم بحملة لجمع الدواء كل في حيه لتقديمه للمحتاجين من أصحاب 

اء ألسامة صاحب المبادرة االمراض المزمنة، فيما اقترح آخرون ارسال ما يتوفر لديهم من دو 

 .ليقوم بتوزيع األدوية على المتصلين من أصحاب األمراض األكثر حاجة

 

هذا ونقل نشطاء من أبناء مخيم خان الشيح قبل عدة أيام، حجم الصعوبات التي تواجه األهالي 

في الحصول على دواء الضغط والسكري، بعد الوقوف في طوابير للتمكن من شراء علبة واحدة، 

 .اهيك عن األسعار المرتفعة وعدم قدرة البعض على شراء الدواءن



 

مس خ في كل من جزيرة ليروس وكيوسية الماض أيامخالل الثالثة وقعت  سياق مختلففي 

 .حدهم فلسطينيمن جنسيات مختلفة أ عمليات انتحار لالجئين

 

                                                                                   وفقا  لمراسل مجموعة العمل أن خمسة مهاجرين من جنسيات مختلفة بينهم فلسطيني وامرأة من 

سورية وشخص إيراني الجنسية، أقدموا على االنتحار خالل اليومين الماضيين في كل من 

ئهم من قبل السلطات جزيرتي ليروس وكيوس اليونانيتين، بسبب رفض قبول طلبات لجو 

 .اليونانية، مما يعني إعادتهم إلى موطنهم األصلي أو البلد الذي قدموا منه إلى اليونان

كما ذكر مراسل مجموعة العمل أن وضع طالبي اللجوء في اليونان وجزرها وصل إلى نقطة 

ة تدفع حرجة في ظل التدهور الكبير في جميع مناحي الحياة، حيث يعانون من ظروف ال إنساني

 .إلى االنتحار بشكل شبه يومي

عمل لجنة الهجرة في البرلمان السويدي على اقتراح مشروع قانون يحدد سياسة ت ذات السياق في

يحل محل قانون اللجوء المؤقت الذي ينتهي العمل به خالل الهجرة المستقبلية في السويد ل



 

الصيف القادم، وذلك من خالل مناقشة معيار حجم اللجوء لتحديد عدد الالجئين الذين يمكن 

 .للسويد أن تستقبلهم

 

                                                                                       ووفقا  لمصادر إعالمية سويدية أن حزب االشتراكيين الديمقراطيين أبدى استعداده لمناقشة معيار 

الذي ستستقبله السويد من الالجئين بحيث يتناسب مع نسبة سكانها ضمن دول تحديد العدد 

 .بالمئة من إجمالي طالبي اللجوء في أوروبا 3-2االتحاد األوروبي، ما يعني استقبال 

بدوره ضغط حزب المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين باتجاه استقبال عدد أقل وتحديد هدف 

 .بيئة تحديد عدد الالجئين واعتبر ذلك سلوكا غير إنسانيأكثر صرامة، فيما رفض حزب ال

( الجئ فلسطيني حصلوا على 3296وكانت اإلحصائيات الرسمية في السويد كشفت أن )

 .(statslös) "، حيث تصنفهم السلطات السويدية "بال وطن2019الجنسية السويدية عام 


