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 اشتباكات عنيفة في حي المنشية بمدينة درعا •

 " عائلة فلسطينية سورية تعاني ويالت الحصار المشدد على غوطة دمشق250" •

 مهاجرون من سورية يتظاهرون أمام السفارة األلمانية في أثينا •

 "استهداف مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية بقذائف الهاون"



 

 آخر التطورات

أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، استهداف مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين 
 جنوب سورية يوم أمس بقذائف الهاون.

 ث خراباً في منازل األهالي.ووفقاً لمراسلنا فإنه سجل سقوط قذيفين على أحد شوارع المخيم، مما أحد

يأتي ذلك وسط أزمات معيشية مركبة يعاني منها سكان المخيم، حيث يستمر انقطاع الماء والكهرباء 
عن المخيم بشكل كامل، باإلضافة إلى نقص حاد بالخدمات الطبية، باإلضافة إلى توقف جميع 

 خدمات وكالة األونروا بحجة توتر األوضاع األمنية في المنطقة.

 
وفي السياق، اندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة بين قوات النظام السوري ومقاتلي المعارضة في 
حي المنشية بدرعا البلد، حيث تعيش العديد من العائالت الفلسطينية والنازحة من مخيم درعا في 

 الحي ومنطقة البلد وحي طريق السد المجاور، ويعانون أوضاعًا معيشية وأمنية صعبة.

( عائلة فلسطينية سورية في منطقة الغوطة الشرقية، 250ون ذلك، تتواصل معاناة حوالي )في غض
حيث يعيشون أوضاعًا غاية في السوء، وذلك بسبب تشديد النظام السوري لحصاره على أحياء 

 الغوطة ومنعه إدخال أي من المساعدات الغذائية أو الطبية إليها.

ت تتوزع على بلدات "دوما" و "زملكا" و"حزة" و "حمورية" التي ووفقًا لما ورد للمجموعة فإن العائال
تتعرض لقصف متكرر، باإلضافة لما تعانيه البلدات من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية 



 

بسبب الحصار، مما دفع المؤسسات اإلغاثية والطبية إلطالق العديد من نداءات االستغاثة 
 فوف العشرات من األطفال.خصوصًا بعد تفشي نقص التغذية في ص

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 

 ل المساعدات اإلغاثية العاجلة إليهم.العربية واألوروبية العمل على وضع حد لمعاناتهم وإيصا

 
، إال أن النظام شدد من 2013يذكر أن أحياء غوطة دمشق تخضع للحصار منذ مطلع أيلول 

 حصاره بشكل كبير خالل األيام الماضية.

، مظاهرة 2017-11-8وفي سياق آخر، نظم عشرات المهاجرين بينهم فلسطينيون وسوريون يوم 
العاصمة اليونانية أثينا، ضد ما اعتبروه رفض السلطات األلمانية السماح  أمام السفارة األلمانية في

 لهم بااللتحاق بعائالتهم في ألمانيا.

باسرهم، حيث  لاللتحاقوطالب الالجئون في المظاهرة التي جابت شوارع أثينا بنقلهم إلى ألمانيا 
مل لكن تصريح السفر لم يتواجد الالجئون في اليونان منذ أكثر من عام وصدرت موافقة لم الش

 يصدر بعد من الحكومة األلمانية.

في حين اتهمت عدة منظمات إنسانية ألمانيا بمخالفة بنود قواعد اتفاقية دبلن التي تنص بأن ال 
 يجب ال يبقى الالجئين "لم الشمل" ألكثر من ستة أشهر في اليونان.

( الجئ غالبيتهم يتواجدون في 400ي )ويقدر عدد العالقين من فلسطينيي سورية في اليونان بحوال
 كوس " بينهم عائالت وأطفال ونساء ومسنون. -ليروس  -خيوس  -متليني  -الجزر "لسبوس 



 

ويتوزعون على مخيمات الالجئين بعضهم يسكن في خيم واآلخر في صاالت كبيرة، معظمهم من 
 أبناء مخيمات اليرموك ودرعا والعائدين والحسينية في سورية.

 
 2017نوفمبر  -تشرين الثاني  10نيو سورية إحصائيات وأرقام حتى فلسطي

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3608) •
 ( امرأة.463)

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

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –ي ومجموعات الجبهة الشعبية حصار الجيش النظام •
 ( على التوالي.1577يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 203) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1314انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1154)

( أيام، والمخّيم 1650أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.401يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

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

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


