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 "نداء مناشدة إلخراج الحاالت اإلسعافية من جنوب دمشق"
 

 
 

 غارة جوية تستهدف بلدة المزيريب بريف درعا الغربي 

 استقرار القانوني هاجساً يؤرق فلسطينيي سورية في لبنان الال 

  لألونروا في سورية: "إنها فرصة هامة بالنسبة لي ألن أقوم بخدمة الالجئين المدير الجديد

 الفلسطينيين في سورية"
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 آخر التطورات

أطلق ناشطون فلسطينيون نداء، ناشدوا فيه قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق واللجان 
 اإلسعافية من جنوب دمشق. التابعة لها ومن يهمه األمر، التحرك والعمل على إخراج الحاالت

وقال الناشطون، أن عدة حاالت مرضية لم يسمح لها بالخروج من جنوب دمشق فارقت الحياة 
بسبب ضعف اإلمكانيات، وأشاروا إلى أن إحدى النساء تعرضت لجلطة دماغية وتوفيت بعد 

 منعها من الخروج والعالج في العاصمة.

إدخال األموات ودفنهم فقط، والتي تعمل عليها إحدى وأضافوا أن اإلغاثة ليست في العمل على 
مؤسسات منظمة التحرير، ولكن األولى هو إحياء المرضى وإغاثة الحاالت الحرجة التي لم 
تستطع المشافي الموجودة في المناطق المحاصرة جنوب العاصمة من عالجها بسبب ضعف 

 اإلمكانيات.

 
اليرموك تتطلب العالج الفوري والسريع، مطالبين وأكدوا أن هناك حاالت حرجة في مخيم 

 المعنيين في األمر بالسعي إلخراجهم من المناطق الجنوبية ليتلقوا العالج في مشافي العاصمة.

في غضون ذلك شّنت الطائرات الحربية يوم أمس غارة جوية على بلدة المزيريب في مدينة درعا 
لسطينية، اقتصرت أضرارها على الماديات، هذا ( عائلة ف1700جنوب سورية التي تضم قرابة )

وكانت منطقة المزيريب قد تعرضت للقصف قبل أيام راح ضحيتها الطفل "عماد جهاد ذياب"، 
بالتزامن مع اشتداد وتيرة العمليات العسكرية بين قوات النظام السوري ومجموعات المعارضة 

 .السوري وتطال المدنيين المسلحة وحملة القصف العشوائية التي يقوم بها النظام
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إلى ذلك ما زالت حالة الالاستقرار القانوني التي تتصف بها األوضاع العامة لالجئين 
الفلسطينيين من سورية إلى لبنان هي السائدة، حيث يرزح الالجئون تحت رحمة القرارات التعسفية 

 .الصادرة عن األمن العام اللبناني بين الفينة واألخرى 

جئون الفلسطينيون القادمون من سورية في خوف دائم من الترحيل إذ يخشى نحو فيما يعيش الال
من الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى لبنان من ترحيلهم، في حين يعيش أكثر  60%
 .% حالة من الخوف على سالمة ُأسرهم 67من 

ن سورية عن الشعور بعدم من الالجئين الفلسطينيين القادمين م %80وعالوة على ذلك، يعّبر 
 األمان بسبب البيئة االجتماعية من حولهم.

 
في غضون ذلك يشتكي فلسطينيو سورية من عدم تجديد الحكومة اللبنانية إقامات من دخل منهم 

واعتباره مقيمًا بصورة غير شرعية في لبنان، وأكدوا أن األمن العام اللبناني  2015بعد عام 
يومًا، األمر الذي جعل فلسطينيي سورية حبيسي مخيماتهم  15خالل  يطالبهم بمغادرة أراضيه

 .وتجمعاتهم

بدورهم طالب الالجئون الفلسطينيون السوريون من السفارة والفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير 
 .واألونروا، التحرك العاجل للضغط على الحكومة لبنانية من أجل إلغاء رسوم تجديد اإلقامة

من جهة أخرى اعتبر "محمد عبدي أدار" أن تعيينه في منصبه الجديد كمدير شؤون وكالة األمم 
فلسطينيين )األونروا( في سورية فرصة هامة ليقوم بخدمة المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين ال
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منوهًا إلى أنه يتطلع إلى العمل مع الحكومة السورية والشركاء  الالجئين الفلسطينين في سوريا
ااّلخرين للمساعدة في تخفيف معاناة الالجئين الفلسطينيين الذين عانوا شأنهم في ذلك شأن 

 .ألزمة عبر السنوات الستة الماضيةذه االسوريين من النتائج المأساوية له

 
 إحصائيات وأرقام حتى / 19/ شباط – فبراير/ 2017فلسطينيو سورية 

 (3444 حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )
 .( امرأة 455)

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

  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 .( على التوالي1340يدخل يومه )

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

  ( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1044مخيم درعا مستمر منذ أكثر )انقطاع المياه عن
 .( يوماً 852)

 ( يومًا، 1388أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 .( يوما122والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
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  العودة إلى منازلهم منذ حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من
 .( يوماً 1193)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري 79حوالي )  في 2016صلوا إلى أوروبا حتى منتصف و ،
( 17وفي األردن ) ،( ألف31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


