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السد طريق وحي درعا مخيم قصف يجدد النظام 

بحمص العائدين مخيم في األرض ليوم إحياء تضامنية وقفة 

عبد سلمى" الفلسطينية الهندسة طالبة يعتقل السوري األمن التوالي، على السادسة للسنة 

 "الرزاق

 

 "مجهول ومصير ويأس إحباط اليونانية الجزر في العالقون سورية فلسطينيو"



 

 آخر التطورات: 

 - متليني - لسبوس"  اليونانية الجزر على العالقين الفلسطينيين لالجئين من المئات يعيش
 كافة على معاناة من يواجهونه ما جراء واليأس اإلحباط من حالة" كوس - ليروس - خيوس

 81 تاريخ بعد وخاصة معقد قانوني وضع مع تترافق واالجتماعية والمعيشية اإلنسانية المستويات
 .اليونانية السلطات مع شؤونهم وتتابع تمثلهم جهة ألي غياب ظل في ،6182 آذار/ مارس

 
 ينتظرون الجئا  ( 011) بحوالي اليونان في سورية فلسطيني عدد رسمية غير إحصائيات وتقدر
 عنهم، الفلسطينية والفصائل التحرير ومنظمة الدولية المنظمات تخلي بعد خاصة مجهوال ، مصيرا  
 ظل في إنسانية غير معاملة ومعاملتهم لهم، اليونانية السلطات من المقدمة المساعدات وشح
 ".وطن دون بأنه الغربية الدول تصنفه الذي السوري الفلسطيني لالجئ بالنسبة مبهم قانوني وضع

 أن اليونانية الجزر في وعلقت سابقا وزعت مطبوعة نشرات في اليونان أكدت  جانبها من
 حتى يطبق لم الذي األمر" وطن دون مصنفون ألنهم السوريين الفلسطينيين يشمل ال االتفاق"

 السلطات أن خصوصا   ومضطربا ، غامضا   وضعهم جعل مما آخر إجراء أي تنفيذ يتم ولم اآلن
 .األخرى الجنسيات من الالجئين جميع قرارات وتصدر تدرس أخذت اليونانية

 المؤسسات إلى عديدة مناشدات وجهت اليونانية بالجزر العالقة الفلسطينية العائالت وكانت
 بالخارج وسفاراتها الفلسطينية والسلطة الالجئين لشؤون العليا المفوضية و واإلنسانية الحقوقية



 

 إيواء مراكز وتأمين المزري المعيشي وضعهم وتحسين مومأساته معاناتهم إيقاف أجل من للتحرك
 كما  األرض، ويفترشون واألحراش الغابات بين صيفية قماشية خيام في يباتون الذين لالجئين
 .وصفهم حسب" مشروع انساني حق باعتباره لجوئهم لقبول األوربية الدول طالبوا

 لالجئين درعا مخيم أمس، يوم لها الموالية والمجموعات النظام قوات استهدفت سورية جنوب وفي
 أطلقت فيما ،"الفيل" نوع من أرض أرض بصاروخين السد طريق وحي   سورية جنوب الفلسطينيين

 .والحي   المخيم حارات على قذائفها الدبابات

 
 وشوهدت المنطقة، في التحتية البنى من تبقى وما األهالي منازل في وخرابا   دمارا   أحدث مما

 النظام قوات بين متقطعة اشتباكات مع ذلك تزامن القصف، جراء تتصاعد السوداء الدخان سحب
 .بدرعا السوق منطقة جبهات على المعارضة ومجموعات

 في العائدين مخيم أبناء من العشرات نظم األرض، ليوم  06 الذكرى وبمناسبة مختلف سياق في
 فلسطين أعالم المشاركون خاللها رفع فلسطين، في العودة لمسيرة دعما   تضامنية وقفة حمص
 .وطنهم إلى والعودة للصمود تدعو وشعارات الصخرة، قبة لمسجد ومجسم

 كلية في الطالبة اعتقال السورية األمنية األجهزة تواصل التوالي، على السادسة وللسنة ذلك إلى
 مارس 01 مواليد من" الرزاق عبد سلمى" الفلسطينية الالجئة دمشق جامعة في المعمارية الهندسة
 .دمشق جنوب الفلسطينيين لالجئين اليرموك مخيم أبناء من 8991



 

 
 حاولت ،"الميغ ضربة" الحربية بالطائرات استهدافه عقب اليرموك مخيم من سلمى الشابة ُهجرت
 بطلقات بالمخيم بقي الذي شقيقها استهداف إثر 6186-86-01 يوم المخيم إلى الدخول سلمى
 .الدخول من منعوها الموالية والمجموعات السوري األمن عناصر أن إال قناص،

 وألقيت اليرموك، مخيم مدخل في البشير جامع حاجز عند اعتقلت عنوة، الدخول محاولتها ولدى
 ذكرت فيما مجهول، مكان الى أخذوا و لألمن سيارة في" موعد حسام"  الفلسطيني الالجئ مع

 تساعد كانت ألنها اعتقلت بأنها النظام، سجون في المعتقلين نبشؤو  مهتمة إلكترونية مواقع
 .الجرحى وتسعف النازحين

 ومسؤولين الحكومية المؤسسات طريق عن عنها معلومات لتعرف العائلة جاهدت اعتقالها بعد
 ،6180 أغسطس/آب شهر في الوطنية المصالحة للجنة طلبا   أسرتها وقدمت الدولة، أجهزة في

 احتجازها، مكان على للتعرف 6180 الثاني تشرين/نوفمبر شهر في العدلي للقصر آخر وقدمت
 .تذكر نتيجة دون لكن

 لكن الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية التحرير لمنظمة ودعوات مناشدات عدة العائلة وجهت كما
لى اعتقالها، مكان تحديد يتم ولم جدوى، دون  مقطوعة وأخبارها محاكمة على تعرض لم اآلن وا 
 .عنها معلومة أية دون أهلها عن

 



 

 

 8112مارس  -آذار  31فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( 024( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )0212• )
 امرأة.

( 812( معتقال  فلسطينيا  في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )8240)• 
 إناث.

القيادة العامة على مخي م اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 
 ( على التوالي.8482يومه )

عاية الطبية بسبب الحصار ( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والر 612• )
 غالبيتهم في مخي م اليرموك.

( يوما  وعن مخي م اليرموك منذ 8050انقطاع المياه عن مخي م درعا مستمر منذ أكثر )• 
 ( يوما .8690)

( يوما ، ودمار أكثر من 501يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )• 
 ئي.% من مبانيه تدميرا  كامال  وجز 11

، في حين يقدر 6182( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 15حوالي )• 
( ألف، وفي مصر 84( ألف، وفي األردن )08عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.1( آالف، وفي تركيا )2)

 


