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عائلة فلسطينية سورية تناشد السلطات البريطانية عدم ترحيل ابنها إلى "
 "إيطاليا

 

 
 

 قوات النظام تقصف مخيم درعا وطريق السد بصواريخ "الفيل" •

 زيريب لالجئين الفلسطينيين جنوب سوريةقصف ليلي يستهدف تجمع الم •

 على األونروا تحمل مسؤولياتها تجاه الجئي حندرات 302الهيئة  •
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 آخر التطورات

عامًا( السلطات البريطانية عدم  23ناشدت عائلة الشاب الفلسطيني السوري "يوسف جهاد حسن" )
ة مناشدة والد الشاب الفلسطيني الذي ترحيل ابنها إلى إيطاليا، حيث نقلت صحيفة "اإلندبندنت" البريطاني

 .تعتزم السلطات البريطانية ترحيله خالل الفترة القادمة

وقال "جهاد حسن" للصحيفة البريطانية "إذا أخذت وزارة الداخلية ابني يوسف، سألقي بنفسي تحت السيارة 
 التي ستأخذه إلى القسم".

عامًا( وذلك  15غادر دمشق عندما كان عمره )ووفقًا لما نشرته الصحيفة فإن الشاب "يوسف" كان قد 
 خوفًا من إجباره على تأدية الخدمة العسكرية االلزامية.

 
وبحسب والد الشاب فإن "يوسف" انفصل عن أشقائه في فوضى الصراع، فخاض وحده رحلة إلى أوروبا 

ة بناء حياتهم ، واآلن تجّمع شمل أسرة حسن إلعاد2014ووصل إلى بريطانيا عبر شاحنة من كاليه في 
في "ميدلزبره" حيث تم منح األسرة وضع اللجوء، باستثناء يوسف الذي أوقفت وزارة الداخلية البريطانية 

 بعد عامين ونصف من االعتراضات والمراجعات. إيطالياطلب لجوئه مع ترحيله إلى 

لشاب وإبعاده عن وكان أصدقاء العائلة قد أطلقوا عريضة تطالب السلطات البريطانية بعدم ترحيل ا
 شخص. 1500عائلته حيث وقع عليها حتى اآلن أكثر من 

وباالنتقال إلى جنوب سورية تعرض تجمع المزيريب لالجئين الفلسطينيين لقصف ليلي بالصواريخ 
 المواد الطبية العاجلة.و  والقذائف الثقيلة التي تسببت باندالع حرائق، يتزامن ذلك مع نقص حاد بالخدمات
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إلى ذلك ناشد  ،البلدات المجاورة للتجمع قصف مماثل تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة فيما شهدت
األهالي جميع المؤسسات الدولية واإلغاثية العمل على إيقاف القصف وإدخال المواد الطبية خصوصًا 

 مواد اإلسعاف األولية.

وفي السياق قصفت قوات النظام السوري مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية بعدد من 
صواريخ أرض أرض من نوع "الفيل"، وذلك بعد يوم من استهدافه بالبراميل المتفجرة، مما أدى إلى دمار 

 كبير بالمنازل والممتلكات.

، حيث قصفت قوات النظام "حي طريق كما استهدف النظام أحياء ومناطق تقطنها عائالت فلسطينية
 السد" بمدينة درعا بصواريخ أرض أرض محلية الصنع.

يأتي ذلك وسط استمرار ارتفاع وتيرة التصعيد العسكري لقوات النظام السوري منذ بداية الشهر الجاري 
 في محاولة منه القتحام مدينة درعا والمخيم.

لالجئين" وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في للدفاع عن حقوق ا 302وفي لبنان دعت "الهيئة 
الشرق األدنى "أونروا" لإلسراع في تحمل مسؤولياتها وتوفير كافة االحتياجات اإلنسانية الضرورية 

بالعودة إلى مخيم حندرات لالجئين  -قبل عيد الفطر  -لالجئين الفلسطينيين الذين ُسمح لهم 
 حلب في سوريا.الفلسطينيين في شمال شرق مدينة 

 
" في بيان صحفي وصل نسخة منه إلى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 302وذكرت "الهيئة 

أنه نتيجة لألحداث األمنية في البالد فقد كان محظورًا على األهالي العودة إلى مخيمهم منذ أكثر من 
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إلى حوالي  2011في العام أربع سنوات، وقد وصل عدد الالجئين الفلسطينيين المقيمين في المخيم 
 .الجئًا معظمهم نزحوا إلى مدينة حلب ومخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين 6000

قالت  2013ولفتت "الهيئة" إلى أن وكالة "األونروا" كانت قد أصدرت بيانًا صحفيًا في نيسان من العام 
م والمتعلقة بتشريد حوالي ستة آالف فيه إنها "تشعر بالقلق تحديدًا حيال األنباء التي تم تأكيدها اليو 

 من مخيم حندرات". 26/4/2013فلسطيني يوم 

كما ذكر البيان أنه وعلى الرغم من أن مخيم حندرات ال يعتبر من المخيمات الرسمية العشرة في سوريا 
لدولية التي توفر "األونروا" فيها خدماتها، إال أن الالجئين الفلسطينيين المسجلين في سجالت الوكالة ا

 والمقيمين في المخيم هي مسؤولية "األونروا".

 

 2017يونيو  –حزيران  28فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

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

 .( امرأة 100لنظام السوري بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة ل1612) •
القيادة العامة على مخيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 .( على التوالي1435يومه )
( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم 196) •

 .في مخيم اليرموك
( 1022( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ )1171لمياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )انقطاع ا •

 .يوماً 
( أيام، والمخيم 1515أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 ( يومًا.249يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
، في حين يقدر 2016أوروبا حتى نهاية  ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى85حوالي ) •

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


