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 درعا مخيم على عنيف قصف بعد العائالت عشرات نزوح"

 "السد طريق حيو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الالجئين عودة بمنع يستمر النظامي الجيش التوالي على 1185 لليوم •

 .السبينة مخيم في منازلهم إلى الفلسطينيين
 معاناة يضاعف للسفارات الوصول وصعوبات الشمل لم إجراءات تأخر •

 .السويد في السوريين الفلسطينيين الالجئين
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 التطورات آخر
 الفلسطينية العائالت عشرات أن سورية، جنوب العمل مجموعة مراسل أفاد

 بسبب السد، طريق وحي الفلسطينيين لالجئين درعا مخيم مغادرة إلى اضطرت
 قوات بين المواجهات وتيرة وارتفاع السوري النظام قوات قبل من العنيف القصف
 جهة من المسلحة المعارضة ومجموعات جهة من الموالية ومجموعاته النظام
 .أخرى
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أمس يم درعا مخيم استهدفت النظام قوات أن العمل، مجموعة مراسل وأضاف
 بالرشاشات السد طريق حي استهداف تم كما ،( فيل)  نوع أرض - أرض بصاروخ
 كبيرة خوف وحالة المنازل في دمار إلى أدى مما المتفجرة، واالسطوانات الثقيلة
 .المدنيين بين

 العائالت استقبلت المزيريب بلدة أن إلى المزيريب، منطقة في مراسلنا وأشار
 نزحوا الفلسطينيين الالجئين آالف أن علما   السد، طريق وحي المخيم من النازحة

 .المحيطة القرى إلى أخرى ومناطق المخيم من
 واالشتباكات القصف وأعمال الخانق الحصار بسبب درعا، مخيم أهالي ويعاني

 وفق تسبب ما فيها، الدائرة الحرب بداية منذ المخيم شهدها التي المتكررة،
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( 244) من أكثر وسقوط مبانيه، من %80 نحو بدمار رسمية غير إحصاءات
 . العمل مجموعة احصائيات بحسب المخيم أبناء من ضحية
 درعا مخيم في تبقى من عدد أن إلى تشير رسمية غير إحصائيات أن ذكره الجدير

 كانت فلسطينية عائلة( 4500) قرابة أصل من فلسطينية عائلة( 149) يتعدى ال
 .2011 عام حتى
 العودة من الفلسطينيين الالجئين بمنع النظامي الجيش حواجز تستمر ذلك، إلى
 من بالرغم وذلك دمشق، بريف الفلسطينيين لالجئين السبينة مخيم في منازلهم إلى
 .المسلحة السورية للمعارضة وجود أي من المخيم خلو
 

 له الموالية والمجموعات السوري الجيش السبينة مخيم أبناء طالب جانبهم ومن
 على يوما   1185 بعد وذلك الحسينية، مخيم غرار على مخيمهم إلى الطريق بفتح
 بسبب المخيم ترك على أجبروا قد المخيم سكان وكان إليه، العودة من منعهم

 المعارضة من ومجموعات النظامي الجيش بين اندلعت التي العنيفة االشتباكات
 . كامل بشكل المخيم على النظامي الجيش بسيطرة انتهت والتي المسلحة

 
 
 
 
 
 
 
 

 شبه تدميرا   مدمر المخيم من %80 من أكثر أن إلى العيان شهود تقديرات وتشير
 المخيم فرن وحتى جبل بن معاذ جامع من الممتدة المنطقة وتحديدا   كامل
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 قد األهالي أن حيث. للمخيم الغربي المدخل يشكل ما وهو األكراد، بفرن المعروف
 لم جديدة معاناة في النزوح هذا ليدخلهم المجاورة، والمخيمات البلدات إلى نزحوا
 إلى تحولت التي حياتهم كل لتشمل ذلك تجاوزت بل منازلهم، ترك على تتوقف
 . المالية الموارد وضعف البطالة وانتشار االقتصادية الظروف بسبب مأساة

 
جراءات فترات من السورية الفلسطينية األسر من المئات تشكو آخر، سياق وفي  وا 
 لم قرارات صدور انتظار مدة تتجاوز حيث السويد، في عائالتها ألفراد الشمل لم

 .األحيان من كثير في العامين عن يزيد ما الشمل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدينة في السوريين الفلسطينيين الالجئين أحد" ياسر" يقول التأخير أسباب وعن
 السفارات في للمقابلة موعد على الحصول صعوبة أن السويد، جنوب" مالمو"

 ويضيف عامين، من ألكثر تصل االنتظار مدة من يجعل ولبنان تركيا في السويدية
 عام من الثاني الشهر هو لبنان في السويدية السفارة في أهله مقابلة موعد أنه

2018. 
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 اإلقامة على ستحصل العائالت بأن يعني ال المقابلة موعد إن" ياسر" ويستدرك
 على تحصل حتى العام إلى الشهر بين ما تنتظر العوائل من فالكثير مباشرة بعدها
 .الشمل لم قرار
 تركيا في السويدية السفارات إلى الوصول صعوبة عن" محمود" الالجئ يتحدث فيما

 يضطر حيث أراضيها إلى السوري الفلسطيني دخول تمنع تركيا إن" فيقول ولبنان،
 وبطريقة البرية الطرق عبر تركيا لدخول بأرواحهم المخاطرة إلى الالجئين معظم
 "الحدود حرس برصاص الموت خطر في حياتهم يجعل مما نظامية غير
 هي اللبنانية الحدود على اإلجراءات" إن" محمود" فيقول اللبنانية الحدود عن أما

 ألن فقط السفارة موعد عليك يضيع أن الممكن فمن كبير، بشكل مزاجية إجراءات
 ".ما مشكلة من معكر المسؤول اللبناني الضابط مزاج
 اللجوء حق على بالحصول يتعلق فيما إجراءاتها شددت قد كانت السويد أن يذكر
 أو سنوية بإقامات واستبدالها الدائمة اإلقامات إصدار إيقاف تم حيث لديها،
 االنتظار فترة تصل حيث اإلقامات صدور تأخر إلى باإلضافة سنوات، لثالث إقامات
 .والنصف العام لحوالي اإلقامة قرار لصدور

======================= 
 2017/ فبراير – شباط/ 11 حتى وأرقام إحصائيات# سورية فلسطينيو
======================= 

 من العمل مجموعة تمكنت الذين الفلسطينيين الضحايا حصيلة( 3435) •
 .امرأة( 455) بينهم توثيقهم

 السوري للنظام التابعة والمخابرات األمن أفرع في فلسطيني معتقل( 1164) •
 .امرأة( 83) بينهم

 مخيم على العامة القيادة – الشعبية الجبهة ومجموعات النظامي الجيش حصار •
 .التوالي على( 1332) يومه يدخل اليرموك



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 بسبب الطبية والرعاية التغذية نقص نتيجة قضوا فلسطينية والجئة الجئا  ( 190) •
 .اليرموك مخيم في غالبيتهم الحصار

 مخيم وعن يوما  ( 1036) أكثر منذ مستمر درعا مخيم عن المياه انقطاع •
 .يوما  ( 843) منذ اليرموك

( 1380) منذ منازلهم إلى العودة من ممنوعون حلب في حندرات مخيم أهالي •
 .يوما( 114) من أكثر منذ النظامي الجيش لسيطرة يخضع والمخيم يوما ،

 منازلهم إلى العودة من السبينة مخيم أهالي بمنع تستمر النظامي الجيش حواجز •
 .يوما  ( 1185) منذ
 منتصف حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 79) حوالي •

 ألف،( 31) بحوالي لبنان في الفلسطينيين الالجئين عدد يقدر حين في ،2016
 غزة وفي آالف،( 8) تركيا وفي آالف،( 6) مصر وفي ألف،( 17) األردن وفي
 .سوري فلسطينيي بألف

 


