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 "صف متواصل على مخيم درعا بالصواريخ والبراميل المتفجرةق"
 

 
 

 ألول مرة منذ تهجيرهم، النظام يسمح ألبناء مخيم حندرات بالدخول إليه. •

 منح "اإلقامة المؤقتة" في ألمانيا يفرض واقعاً صعباً على مئات الالجئين الفلسطينيين. •

لجنة فلسطيني سورية في لبنان تقيم إفطاراً لأليتام وتوزع بعض المساعدات عليهم في  •

 البقاع.
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 آخر التطورات

رعا أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب سورية، تجدد قصف قوات النظام السوري على مخيم د
وحي طريق السد الذي يقطنه عائالت فلسطينية، حيث سجل الليلة سقوط عدد من البراميل 

 .المتفجرة وصورايخ أرض أرض من نوع "فيل"، مما خلف دمارًا وخرابًا كبيرًا في منازل األهالي

الجدير ذكره، أن الالجئين الفلسطينيين في الجنوب السوري يعيشون وضعًا إنسانيًا صعبًا، في 
ين يعاني المدنيون في مدن وبلدات محافظة درعا وخاصة مخيم درعا لألجئين الفلسطينين من ح

 قطع للتيار الكهربائي أغلب األوقات وقطع االتصاالت األرضية والخلوية ومياه الشرب أيضًا.

 
( 246في غضون ذلك، سمح النظام السوري ألبناء مخيم حندرات بالدخول إليه بعد أكثر من )

ضوعه لسيطرة قواته، وأقام أهالي مخيم حندرات في حلب صالة العيد في مسجد يوم من خ
المخيم بعد أن بادر بعض أهالي المخيم بترميم مسجد المخيم حندرات الذي تعرض ألضرار كبيرة 

 جراء القصف.

وأضاف مراسلنا أن صالة العيد أقيمت ألول مرة منذ أحداث المخيم، وقد شارك في الصالة أهالي 
يم النازحين عنه إلى حلب ومخيم النيرب، مع العلم أن أهالي مخيم حندرات في حلب المخ

والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ  ،( أيام1512ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 ( يومًا، وبحاجة إلى إعمار وترميم للبنى التحتية.246أكثر من )
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يم حندرات في حلب مدمرة تدميرًا كاماًل وجزئيًا، من مباني مخ %90الجدير ذكره أن حوالي 
 البراميل المتفجرة والقنابل.و  بسبب استهدافه من قبل قوات النظام السوري بالصورايخ

 
إلى ذلك، وبعد معاناة وصولهم إلى ألمانيا وأوروبا وتعرضهم للمخاطر، قال الجئون فلسطينيون 

ة يواجهونها جراء منح السلطات األلمانية عبر رسائل وصلت لمجموعة العمل، أن معاناة كبير 
 "اإلقامة المؤقتة".

توقف منح  (تجدد كل سنة لمدة خمس سنواتو  اقامة لمدة سنة) وبحسب قانون "الحماية الفرعية"
سنين، حيث ال يحق لحاملها لم الشمل عائلته، األمر الذي ينعكس سلبًا على  3االقامة الـ 

عوائلهم التي شردت بين سورية ولبنان وتركيا، عالوة على  الالجئين الذين ينتظرون لم شمل
األعباء االقتصادية التي يتحملها الالجئ في تلك الدول خاصة فيما يتعلق بتأمين المصاريف 

 المعيشية ألهلهم الذين ينتظرون لم شملهم.

ي ومن جانب آخر تعاني شريحة واسعة من الالجئين الفلسطينيين من تابعات ترك بصماتهم ف
إيطاليا وغيرها من الدول التي أجبرتهم على ترك بصماتهم فيها خالل رحلتهم إلى شمال أوروبا، 
حيث يتم رفض طلبات لجوئهم، ومن ثم يعين الالجئ محامي لمتابعة القضية وبعد أكثر من عام 

مانية ُيمنح غالبًا اإلقامة، بيد أنه سجلت العديد من الحاالت التي قامت بها بعض الواليات األل
 بالتغاضي على بصمات إيطاليا.
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وعلى الرغم من حصول اآلالف من الالجئين على اإلقامة المؤقتة إال أنه ومع وجود خالفات 
كبيرة بين الحكومة األلمانية والمحاكم، فقد تم منح الكثير من الالجئين الفلسطينيين حق اإلقامة 

 .سنوات والتي يحق لحاملها لم الشمل والعمل 3لمدة 

يشار إلى أنه ال يوجد إحصائيات رسمية ألعداد الالجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، 
والذين ُيصنفوا على أنهم من عديمي الجنسية وفقًا للقوانين األلمانية، إال أن ألمانيا ملتزمة تبعًا 

جنسية التفاقية جنيف، بتسهيل تجنيس األشخاص عديمي الجنسية وذلك استنادًا إلى قانون ال
 .2000األلمانية للعام 

 

 لجان عمل أهلي 

برالياس" أعمالها في شهر رمضان بعمل  -اختتمت لجنة فلسطيني سورية في لبنان "منطقة البقاع
إفطار لأليتام، بدعم من فاعل خير، وتم توزيع ألعاب على الصغار وبعض المساعدات المالية 

 استكمااًل لكسوة االيتام.

ونروا األخير أشارت إلى أن عدد فلسطينيي سورية في لبنان وصل حتى يذكر أن إحصائيات األ
 .ألف الجئ 31إلى  2016نهاية 
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 2017يونيو  –حزيران  25فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3521) •
 .( امرأة 463)

( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم 1612) •
 .( امرأة 100)

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 .( على التوالي1432يدخل يومه )

عاية الطبية بسبب ( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والر 196) •
 .الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1168انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 .( يوماً 1019)

( أيام، 1512أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 .( يوماً 246من ) والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 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 )


