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 "حاالت نزوح من مخيم درعا مع استمرار الدفع بتعزيزات عسكرية "

 أيام   10• فقدان الجئ فلسطيني جنوب سورية منذ أكثر من  

 عيشّي اقتصادي متأّزم يعيشه فلسطينيو سورية • لبنان.. مشهد م

 • األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "سمير محمد" 



 

 آخر التطورات 

أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب سورية، بنزوح عدد من العائالت الفلسطينية خاصة النساء واألطفال منهم 

ري في المنطقة، وذلك مع من مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين، خوفًا من عمل عسكري لقوات النظام السو

أن  المراسل  وأضاف  درعا،  في  المحاصرة  المناطق  حول  عسكرية  بتعزيزات  السوري  النظام  دفع  استمرار 

 المحاصرين في مناطق درعا البلد ومخيم درعا وحّي طريق السد يعيشون حالة خوف وترقب. 

بات مجنزرة إلى المنطقة، وذلك ونقلت مصادر ميدانية أن النظام دفع بقوات عسكرية وأسلحة ودبابات وعر

على الرغم من إعالن محافظ درعا اللواء مروان شربك، تحقيق تقدم في المباحثات مع لجان التفاوض في درعا 

دون اتفاق نهائي بين الطرفين، ويقضي االتفاق المبدئي بتسليم األهالي عدد من األسلحة الخفيفة وتسوية 

 عسكرية في درعا البلد وحّي طريق السد.   أوضاع المطلوبين للنظام وإنشاء نقاط

ويواجه أهالي مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين ودرعا البلد، اوضاعًا صعبة جراء الحصار الذي فرضته قوات 

يوم   السوري  ارتفاع   24النظام  وسط  العيش  متطلبات  أدنى  توفير  في  صعوبات  ويجدون  الماضي،  حزيران 

 لمرضى بسبب تردي القطاع الطبي وضعف الخدمات الصحية.باألسعار، كما يهدد الحصار حياة ا

 



 

 10من جانب آخر، قال مراسل مجموعة العمل، أن الالجئ الفلسطيني "وليد حسين حسين" ُفقد منذ أكثر من  

أيام، خالل توجهه من منطقة شمال الخط باتجاه منطقة البانوراما في درعا جنوب سورية، وال يوجد معلومات 

اصل معها، لمعرفة مصيره أو  عن مصيره منذ ذلك الوقت، وناشدت عائلته من يعرف أي معلومات عنه التو

 . 1977مكان وجوده، وهو من أبناء مخيم درعا ويعيش في منطقة شمال الخط، ومن مواليد  

 

باالنتقال إلى لبنان، يعيش الالجئون الفلسطينيون السوريون أوضاعًا إنسانية متأّزمة، نتيجة األوضاع الراهنة 

حوالي   منذ  لبنان  تشهدها  انعكست    10التي  التي  المعيشية أيام،  أوضاعهم  على  سلبي  بشكل  تجلياتها 

واالقتصادية، حيث جعلتهم حبيسي أماكن سكنهم وبات العديد منهم عاطلين عن العمل وفي وضع يرثى له، 

 ال يستطيعون تأمين قوت يومهم، خاصة أن معظمهم يعتمدون في معيشتهم على عملهم اليومي. 

الفلسطينية والجهات المعنية ومن يدعي أنه   بدورهم دعا عدد من الناشطين األونروا والسلطة  والفصائل 

اإلغاثية  الصعد  كافة  على  واضحة  آليات  وايجاد  ووضع  طوارئ  برنامج  واعتماد  األزمة  تدارك  إلى  يمثلهم 

 والمعيشية واالستشفائية للتعامل مع األزمة قبل تفاقمها، ويكون ضحيتها الالجئ الفلسطيني في لبنان. 

 لفلسطيني السوري بعد مرور حوالي تسع سنوات على تواجد في لبنان من اإلهمال وعدم  هذا ويعاني الالجئ ا 

 . المباالة واالكتراث به وبشؤونه من الجهات المعنية والممثلة له



 

يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "سمير قاسم محمد" من مواليد   في ملف المختفين قسرًا،

من أمام سوق   11/11/2011للسنة العاشرة على التوالي، بعد أن اعتقلته األجهزة األمنية السورية يوم    1985

مات أو تمكن الحامد مول درعا المحطة، ومنذ ذلك الوقت ال يوجد معلومات عنه، وناشدت عائلته من لديه معلو

 من رؤيته أن يتواصل معهم، وهو من أبناء مخيم درعا جنوب سورية.

 ( نساء. 110( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم )1797ووثقت المجموعة حتى اآلن )

 


