
 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 

 
 

 
 

اشتباكات بين "داعش" والمعارضة السورية تسفر عن احتراق عدد من "
 "المنازل بمخيم اليرموك في أول أيام عيد األضحى

 

 
 

 ( ُمهجراً فلسطينياً من مخيم خان الشيح محرومون من خدمات "األونروا"2500) •

إغالق دول الجوار حدودها بوجوههم يحول دون لقاء المهجرين من فلسطينيي  •

 سورية بأهلهم
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 آخر التطورات

أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق 
 يلدا.اندالع اشتباكات عنيفة بين "داعش" ومجموعات المعارضة السورية المسلحة في بلدة 

وبحسب مراسلنا فإن االشتباكات اندلعت فجر يوم أول أيام عيد األضحى المبارك في حي الزين وشارع 
العروبة، والتي استخدم فيها الطرفان األسلحة المتوسطة والقنابل، حيث أدت االشتباكات الحتراق عدد 

 .من منازل المدنيين

 
بعد اشتباكات عنيفة  2015ك مطلع نيسان يذكر أن تنظيم "داعش" كان قد سيطر على مخيم اليرمو 

 هيئة تحرير الشام حاليًا. –خاضها ضد مجموعات المعارضة السورية بدعم ومساندة من جبهة النصرة 

وفي موضوع آخر، يمر عيد األضحى المبارك والمئات من العوائل الفلسطينية السورية المهجرة من 
مشق إلى مدينة إدلب تعاني من استمرار تدهور مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف د

 أوضاعها المعيشية في ظل غياب كامل ألي دور إغاثي لوكالة "األونروا".

حيث ترد لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بشكل مستمر العديد من المناشدات من تلك العوائل 
 يام بواجبها تجاههم.التي تحمل وكالة "األونروا" مسؤولية تدهور أوضاعهم، وعدم الق

وطالب المهجرون أن تعمل الوكالة المسؤولة عن الالجئين الفلسطينيين في سورية على أداء مهامها 
 .تجاه المئات من النساء واألطفال الذين يعانون سوء األوضاع اإلنسانية في المدينة
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شيح لالجئين الفلسطينيين ( الجئًا فلسطينيًا هجروا قسرًا من مخيم خان ال2500يشار إلى أن حوالي )
، وذلك بعد 2016تشرين الثاني  28بريف دمشق إلى محافظة إدلب شمال سورية، بدءًا من يوم االثنين 
 .المناطق المحيطة بهو  توقيع اتفاق المصالحة بين النظام السوري والمعارضة في خان الشيح

 
لفلسطينيين في سورية أوضاعًا نفسية ( ألفًا من الالجئين ا120وفي سياق ليس ببعيد، يعيش أكثر من )

تنغص فرحتهم بعيد األضحى المبارك، حيث أدت الحرب في سورية إلى تشتيت شمل الالجئين على 
( ألف فلسطيني سوري، فلم تكد تسلم 82( بلدًا، حيث وصل إلى أوروبا وحدها أكثر من )20أكثر من )

لعالم، إضافة إلى التشرد والنزوح داخل المدن أسرة فلسطينية من تشرد وتشتت معظم أفرادها على دول ا
 والبلدات السورية.

وتشير االحصائيات إلى توزع فلسطينيي سورية ما بين لبنان واألردن ومصر وتركيا وليبيا والسودان 
وتايلند وماليزيا والسويد والدنمارك، وألمانيا، وبريطانيا، وهولندا وفنلندا وسويسرا وفرنسا باإلضافة إلى 

 ازيل وتشيلي وكندا وغيرها من الدول.البر 

( ألف الجئ فلسطيني من سوريا قد 120كما تشير إحصاءات وكالة األونروا األخيرة إلى أن أكثر من )
 هجروا خارج البالد بسبب الحرب في سورية.

 فيما تفاقم معاملة السفارات العربية واإلسالمية لالجئين الفلسطينيين من معاناتهم حيث تعرقل معظم
سفارات الدول المجاورة لسورية إصدار أي تأشيرة لدخول الالجئين الفلسطينيين السوريين سواء القادمين 

 منهم من أوروبا أو سوريا مما يجعل لقاء أي الجئ بأسرته أمر في غاية الصعوبة.
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 2017سبتمبر  -أيلول  1فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 462نيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )( حصيلة الضحايا الفلسطي3569) •
 امرأة.

 ( امرأة.103( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1632) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ي.( على التوال1507يومه )
( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 197) •

 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.
( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1244انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 ( يومًا.1085)
( يومًا، والمخّيم 1580م منذ )أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازله •

 ( يومًا.333يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •

( ألف، وفي مصر 17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )
 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8ا )( آالف، وفي تركي6)


