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 رعاد ألحياء النظام قوات قصف إثر تقضي فلسطينية الجئة

 سورية جنوب
 
 
 
 
 
 
 

 
 طينيينالفلس معاناة يضاعف البراجنة برج مخيم في األمنية األوضاع توتر •

 سورية من
 ليونانا في العالقين السوريين الفلسطينيين الالجئين معاناة استمرار •
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  التطورات آخر
 ةعائش" الفلسطينية الالجئة أن سورية، جنوب العمل مجموعة مراسل أفاد

 الذي العشوائي بالقصف إصابتها بعد أمس أول قضت" العايدي محمد
 .سورية جنوب المحطة درعا في السحاري حي استهدف

 نوبج تستهدف التي العسكرية لألعمال خطير تصعيد ظل في ذلك يأتي
 تمحاوال مع بالتزامن خصوصا ، لها المجاورة واألحياء ودرعا عموما   سورية

 بحسا على" داعش" لتنظيم التابع" الوليد بن خالد" لواء يسمى ما تقدم
 .السورية المعارضة مجموعات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في اجنةالبر  برج مخيم في سورية فلسطينيو يعيش مختلف، موضوع وفي
 بين نيفةع اشتباكات اندالع خلفية على وذلك كبيرة وتوتر هلع حالة بيروت
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 برج خيمم في القفاص عائلة من فلسطينيين وشباب جعفر آل من لبنانيين
 .الجورة حي البراجنة،

 هاآخر  وكان الصاروخية والقذائف الرشاشة االسلحة فيها استخدم حيث
 كل   ِمن المحيطة الطرقات وقطعت عالية، مبان   من القنص وأخطرها

 .المخيم في وجرحى ضحايا سقوط إلى أدى الذي األمر االتجاهات،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وثحد من ومخاوفهم هواجسهم عن عبروا سورية فلسطينيو جانبهم، من
 تونأ من هربوا بعدما حياتهم، على السلبية وانعكاساته أمني توتر أي

 .واألمان األمن عن بحثا   لبنان إلى سورية في الدائرة الحرب
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 برج مخيم في تعيش سورية فلسطينية عائلة( 350) أن ذكره الجدير
 قواربال عبر العائالت من كبيرة مجموعة سافرت فيما والضواحي، البراجنة

 سورية إلى عادت قليلة مجموعة هناك أن كما أخرى، طرق خالل من أو
 .لبنان في العيش مأساة تحم لها لعدم

 نالفلسطينيي الالجئين من المئات يعاني حيث اليونان إلى وباالنتقال
 تم نأ بعد وذلك القسوة، في غاية معيشية ظروف من العالقين السوريين

 هموحصر  وجوههم، في األوربية الدول وبين بينها الطرقات جميع إغالق
 الالزمة األساسية االحتياجات بأدنى مجهزة وغير مؤقتة مخيمات في

 تلك ستقبلت حيث فيها الكبير االكتظاظ ذلك إلى يضاف الالجئين، الستقبال
 ذلكو  الالجئين من االستيعابية قدرتها أضعاف ثالثة اليونانية المخيمات

 .هناك لعالقين شهادات بحسب
 وهاوصف معيشية ظروف ظل في المؤقتة المخيمات في الالجئون ويعيش
 والخدمات النظافة شروط توافر عدم من يعانون حيث اإلنسانية بالغير

 مؤقتة مساكن هي المساكن معظم أن حيث تواجدهم، أماكن في األساسية
 كالعقارب السامة والزواحف للحشرات كبير انتشار ظل في خيام، أو

 .واألفاعي
 ينالالجئ بقضية مشددة سياسة تبنى قد كان األوروبي االتحاد أن يذكر

 لىع تركيا مع االتفاق ذلك إلى يضاف اليونانية، الحدود على خصوصا  
 .اليونان نحو الهجرة مراكب ومنع الحدود وضبط تشديد
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 2017/ مارس – آذار 11 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو
 من لالعم مجموعة تمكنت الذين الفلسطينيين الضحايا حصيلة( 3458) •

 . امرأة( 455) بينهم توثيقهم
 نظاملل التابعة والمخابرات األمن أفرع في فلسطينيا   معتقال  ( 1173) •

 . امرأة( 83) بينهم السوري
 العامة القيادة – الشعبية الجبهة ومجموعات النظامي الجيش حصار •

 .التوالي على( 1358) يومه يدخل اليرموك مخيم على
 الطبية ايةوالرع التغذية نقص نتيجة قضوا فلسطينية والجئة الجئا  ( 190) •

 .اليرموك مخيم في غالبيتهم الحصار بسبب
 مخيم وعن يوما  ( 1064) أكثر منذ مستمر درعا مخيم عن المياه انقطاع •

 . يوما  ( 872) منذ اليرموك
 منذ منازلهم إلى العودة من ممنوعون حلب في حندرات مخيم أهالي •
 من أكثر منذ النظامي الجيش لسيطرة يخضع والمخيم أيام،( 1408)
 . يوما( 142)
 لىإ العودة من السبينة مخيم أهالي بمنع تستمر النظامي الجيش حواجز •

 . أيام( 1213) منذ منازلهم
 صفمنت حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 79) حوالي •

( 31) واليبح لبنان في الفلسطينيين الالجئين عدد يقدر حين في ،20166



 

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

 

 آالف،( 8) تركيا وفي آالف،( 6) مصر وفي ألف،( 17) األردن وفي ألف،
 .سوري فلسطينيي ألف غزة وفي

 
 
 


