
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2761  العدد
16-05-2020 

 

 "فلسطينيو سورية نكبة التهجير وجع اآلباء واألبناء"                                                 

" 

 رحلة نزوح جديدة يعيشها أهالي تجمع المزيريب لالجئين الفلسطينيين 

  عناصر موالية للنظام تضع يدها بالقوة على منازل في مخيم سبينة 

 قسرياً الفلسطيني "رامي سليمان" للعام السابع األمن السوري يخفي 

 توزيع حصص صحية في مخيم اليرموك 

  



 

  آخر التطورات: 

عامًا بدءًا من االحتالل "اإلسرائيلي" ألرض  72واجه الفلسطينيون مآٍس ونكبات على مدى 

هم وحياتهم السياسية واالقتصادية ، وتهجير اآلالف وهدم معالم مجتمع1948فلسطين عام 

 واالجتماعية. 

ولم يكن الفلسطينيون في دول اللجوء بمنأى عن التهجير والتشريد عن مخيماتهم وتجمعاتهم 

ابتداءًا من مخيمات لبنان وصواًل إلى تهجيرهم قسريًا من عاصمة الشتات الفلسطيني في سورية 

 الحسينية وخان الشيح.مخيم اليرموك ومخيمات درعا وحندرات وسبينة و 

 

هذا وتعرضت غالبية المخيمات خالل األحداث التي عصفت في سورية للقصف من طرفي 

 الصراع، أدى إلى دمار كبير بالمنازل وتهجير أهلها إلى الخيام ومراكز االيواء.



 

من الالجئين داخليًا وألكثر من مرة في حين قدر عدد الالجئين  %60حيث قدرت االونروا نزوح 

ألف الجئ فلسطيني، ووفقًا لمجموعة العمل فقد  190لى خارج سورية من الفلسطينيين بحوالي ا

( في األردن، 17343( في لبنان، و)27700( ألف الجئ إلى أوروبا، و)120وصل أكثر من )

( الجئ في السودان ومصر 4350آالف في اليونان، وقرابة ) 4آالف، وأكثر من  10وفي تركيا 

 وقطاع غزة.

( عائلة فلسطينية أجبرت على ترك مخيماتها وأماكن سكنها 1488ا هجر قسريًا أكثر من )كم

 إلى الشمال السوري واإلقامة في خيام ومنازل تفتقد ألدنى مقومات العيش اإلنساني. 

إلى ذلك تواصل معظم الدول منع دخول الالجئين الفلسطينيين من سورية، وتفرض عليهم 

وقفت عدد من دول الخليج العربي عن التعامل بوثائق سفر الالجئين شروطًا تعجيزية، فيما ت

 الفلسطينيين، مما زاد من معاناتهم.

باالنتقال إلى جنوب سورية شهدت منطقة تجمع المزيريب لالجئين الفلسطينيين، حركة نزوح 

 ة.باتجاه مدينة درعا والقرى المجاورة بعد معلومات عن نية النظام السوري اقتحام المنطق



 

 

وقال مراسل مجموعة العمل إن منطقة درعا شهدت تجمعات كبيرة لعناصر تابعة للفرقة الرابعة 

والمجموعات الموالية للنظام السوري، استعدادًا لعملية اقتحام مدينتي طفس والمزيريب بريف درعا 

 الغربي.

ًا بعد اتهام أحد أيارـ مايو الحالي، توترًا أمني 4وشهدت بلدة المزيريب غرب مدينة درعا يوم 

عناصر من الشرطة، انتقامًا لمقتل ابنه وأحد أقاربه بعد اختطافهما  9عناصر المعارضة بقتل 

 في وقت سابق.

مجموعة العمل عن ذكر اسمها  أما في ريف دمشق ذكرت مصادر من داخل مخيم سبينة تتحفظ

حفاظًا على أمنها وسالمتها أن عناصر ما يعرف بـ "الحزب القومي العربي" وضعت يدها على 

دون  2012عدة منازل ومحال تجارية ألحد أبناء المخيم بعد اختطافه وإخفائه قسريًا منذ العام 

 معرفة مصيره.



 

 

فيما أكد عدد من أهالي مخيم سبينة عبر رسائل وصلت إلى بريد مجموعة العمل أن فرع األمن 

العسكري أعاد السيطرة على هذه المنازل، بعد طرد عناصر "الحزب القومي العربي" التي 

 سيطرت عليها في وقت سابق على حد قولهم.

( 46الالجئ الفلسطيني "رامي سليمان' ) في ملف اإلخفاء القسري يواصل النظام السوري اعتقال

من  2013 -7 -7سنوات، وذلك بعد أن اعتقلته األجهزة األمنية السورية يوم األحد  7عامًا منذ 



 

حاجز قرب مدينة يبرود بريف دمشق، علمًا أنه مريض في الكلى ويحتاج لعناية خاصة.

 

من جهة أخرى ضمن مبادرة "حملة عيشها بحذر" وزع متطوعو الهالل األحمر الفلسطيني 

يب األحمر الدنماركي حصص صحية على األهالي في مخيم اليرموك جنوب بالتعاون مع الصل

 دمشق، تتضمن مواد تعقيم ومواد إعالمية توعوية باألمراض وفيروس كورونا.

ويشير أبناء المخيم إلى التزامهم المنازل خوفًا من فيروس كورونا، واشتكوا من عدم االهتمام بهم 

والخدمية، مضيفين أن المخيم ال يوجد فيه أي مشافي أو  وافتقادهم للرعاية الصحية واالجتماعية

 مستوصفات أو صيدليات، وال حتى كوادر طبية.


