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( 3476فلسطينيان يقضيان في سورية وارتفاع حصيلة الضحايا إلى )"
 "الجئًا فلسطينياً 

 

 
 

 اشتباكات ليلية في مخيم اليرموك وداعش يفتح الطريق إلى يلدا بعد وساطات مدنية. •

 ( سنوات.4"فادي تيم" منذ ) األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني •

 تصدر تقريرها السنوي الرابع عن فلسطينيي سورية في لبنان.« حماس» •

 اإلعالن عن إجراء إحصائيات جديدة لألسر الفلسطينية السورية في مخيم عين الحلوة. •
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 التطورات آخر

قضى الالجئ الفلسطيني زياد حميد مطلق البرهومي من أبناء مخيم درعا، متأثرًا بجراح أصيب 
م جراء القصف الذي استهدف مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية، بها قبل عدة أيا

( قضوا منذ بدء أحداث 248مما يرفع حصيلة ضحايا مخيم درعا من الالجئين الفلسطينيين إلى )
 .الحرب في سورية

ومن جنوب دمشق، نقل مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية نبأ مقتل الفلسطيني"أبو 
كرعونا" قائد فصيل الكراعين في مخيم اليرموك المحاصر، بعد إصابته أمس األول ربيع ال

 بانفجار أحد األنفاق الفاصلة بين شارع فلسطين وحي التضامن.

 
ُيشار إلى أن الكراعين هي مجموعة مسّلحة خاصة أسست بعد قصف الطيران السوري )الميغ( 

ما أدى إلى  2012-12-16م اليرموك يوم لجامع عبد القادر الحسيني ومدرسة الفلوجة في مخي
حيث انضّم إلى  ،من سكان المخيم منه %80سقوط عشرات الضحايا والجرحى، ونزوح حوالي 

إلى  25هذه المجموعة عدد من شباب المخيم المعارض للنظام في سورية، ويقدر عددهم ما بين 
 مسّلحًا. 30
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، حيث أفاد مراسل مجموعة العمل عن يأتي ذلك في ظل تواصل االشتباكات في مخيم اليرموك
االثنين بين تنظيم داعش وقوات النظام مدعومة  –وقوع اشتباكات عنيفة دارت ليل األحد 

 بالفصائل الفلسطينية الموالية له، على محور شارع فلسطين وبلدية اليرموك وقطاع الكراعين.

ف "األربي جي"، وأشار مراسلنا حيث استخدمت خاللها األسلحة الخفيفة والرشاشات الثقيلة وقذائ
إلى أن أماكن االشتباكات استهدفت بالصواريخ من قبل قوات النظام والفصائل الموالية له، مما 

 أحدثت خرابًا كبيرًا بمنازل المدنيين.

داعش" يفرض سيطرته على أجزاء كبيرة من مخيم اليرموك، في حين  -يذكر أن "تنظيم الدولة
 6 جبهة النصرة سابقًا( منذ -التنظيم هيئة تحرير الشام )فتح الشام تتواصل االشتباكات بين 

في حارات اليرموك، والتي أدت إلى قضاء وجرح عدد من المدنيين  2016ابريل  –نيسان /
 وتضييق الخناق عليهم.

إلى ذلك، أقدم عناصر الحاجز المقام على الطريق الواصل بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا صباح 
ى فتح الطريق الواصل بين مخيم اليرموك والبلدة منذ الصباح الباكر، وذلك بعد أن تم اليوم عل

إغالقه أمس األول ألسباب مجهولة، حيث منع عناصر التنظيم طالب المدارس والمدنيين 
 المحاصرين داخل المخيم من العبور منه.

ليات ووجهاء من في غضون ذلك أفاد مراسل مجموعة العمل من داخل مخيم اليرموك أن فعا
أهالي المخيم تواصلت مع الفصائل العسكرية في البلدة، وطالبتها بفتح الحاجز لتسهيل خروج 
ودخول الطالب والمدنيين منه وإليه، مشيرًا إلى أن تلك الفعاليات توجهت إلى أمير تنظيم الدولة 

 في الحجر األسود وطالبوه بعدم زج المدنيين في القتال الدائر.

ريق الواصل بين المخيم ويلدا قد أغلق عدة مرات من قبل المجموعات المسلحة، بسبب وكان الط
اتهام مجموعات المعارضة المسلحة داعش في مخيم اليرموك والحجر األسود باغتيال العديد من 
عناصرها وعدد من الناشطين في يلدا، ويعد المنفذ الوحيد لدخول المواد والمساعدات الغذائية 

 .بناء المخيم المحاصرينواألدوية أل
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" من مواليد في غضون ذلك، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "فادي أحمد تيم
للسنة الرابعة على التوالي، بعد أن اعتقلته األجهزة األمنية السورية في يوم  1985

 بمنطقة السيدة زينب. 25/12/2012

اشدت عائلته من لديه معلومات أو تمكن من رؤيته ومنذ ذلك الوقت ال يوجد معلومات عنه، ون
 أن يتواصل معهم، وهو من أبناء مخيم السيدة زينب بريف دمشق.

 
يشار إلى أن مجموعة العمل تلقت العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، 

م السوري بالتكتم حيث تم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظا
( معتقاًل 1183أسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )و  على مصير المعتقلين

 ( معتقلة.86فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم )

تقريره « حماس»وفي سياق آخر، أصدر مكتب شؤون الالجئين في حركة المقاومة اإلسالمية 
، وذلك بعد 2016جئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان في عام السنوي الرابع عن أوضاع الال

 .2012مرور خمس سنوات على النزوح الفلسطيني إلى لبنان في كانون األول )ديسمبر( 

الضوء على أوضاع الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان من الناحية  يسلط التقرير
شهد انخفاضًا ملحوظًا في أعداد  2016أن عام  االجتماعية والقانونية والتعليمية، ولفت إلى
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، حيث كان العدد 2015بالمقارنة مع نهاية العام  %23الالجئين، حيث انخفض العدد بنسبة 
 ألفًا. 33ألفًا، ليصبح نحو  43نحو 

وأكد التقرير على أن سبب انخفاض أعداد فلسطينيي سورية في لبنان يعود إلى التضييق الذي 
لمجاالت اإلنسانية واالجتماعية والسياسية )نقص الدعم الغذائي والصحي يتعرضون له في ا

واإليوائي من قبل األونروا(، والتكاليف المترتبة على تصحيح أوضاعهم القانونية في لبنان، حيث 
ال تعتبرهم الجهات الرسمية الجئين، بل زوارًا أو سائحين أو مقيمين عليهم أن يجددوا إقاماتهم 

 مما يزيد الضيق االقتصادي عليهم. ة نسبياً بتكاليف باهظ

وأضاف التقرير أنه بمقابل هذا التضييق، نشطت حركة الهجرة الملحقة بهجرة القوارب، وهي 
في السفارات األوروبية، حيث بدأ المهاجرون الذين نجحوا في الوصول إلى « لم الشمل»هجرة 

عددًا كبيرًا من  2016بهم، فشهد العام أوروبا مباشرة باإلجراءات القانونية لجمع عائالتهم 
 مما ساهم أيضًا في انخفاض عدد الالجئين منهم إلى لبنان. «لم الشمل»المعامالت الناجحة في 

الجدير بالتنويه أن وكالة األونروا كانت قد أكدت على أن أعداد الالجئين الفلسطينيين السوريين 
الجئًا في تموز من العام  42,444إلى قرابة ، 2013ألف الجئ مع بداية  80أنخفض من قرابة 
نوفمبر -الجئًا، وفي تشرين الثاني  53077أرتفع الرقم نحو  2014ابريل  –نفسه، وفي نيسان 

 44431، كما أعلنت األونروا أن اإلحصائيات تشير إلى أن أعداد الالجئين تقلصت إلى 2014
، في حين 2015مع بداية  42,500دًا إلى الجئًا، بينما أشارت بياناتها إلى إنخفاض العدد مجد

ية شهر الجئًا حتى نها 31147"إن أعداد فلسطينيي سورية في لبنان انخفض إلى قالت األونروا 
 ."2016كانون األول من عام 

وفي سياق غير بعيد، أعلن اتحاد المؤسسات اإلسالمية عن إجراء إحصائيات جديدة لألسر 
لديه والمقيمين في مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوب لبنان، المهجرة من سورية، والمسجلين 

، في مكتبه الواقع في بستان 24/04/2017ولغاية  03/04/2017وذلك اعتبارًا من يوم االثنين 
 .دخلة شربل –القدس 
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ووفقًا ألحد أعضاء االتحاد أن الهدف من اإلحصاء هو حصر عدد الالجئين الفلسطينين 
في مخيم عين الحلوة، من أجل تقديم مساعدات إغاثية وغذائية لهم، مشيرًا إلى  السوريين المقيمين

أن هناك العديد من العائالت خرجت من المخيم بسبب استمرار االشتباكات به، أو للهجرة ولم 
 الشمل.

وحول آلية وكيفية إجراء اإلحصائيات واألوراق المطلوبة، أكد عضو اتحاد المؤسسات اإلسالمية 
ه وتفاديًا لحصول أي فوضى وازدحام تم تقسيم المخيم إلى قطاعات عديدة، وحدد لكل على أن

قطاع يوم خاص به إلجراء اإلحصاء، مضيفًا أن على العائالت أن تراجع مكتب التسجيل 
مصطحبين معهم بطاقة التسجيل في اتحاد المؤسسات االسالمية، والهوية الشخصية أو جواز 

لشخصين من العائلة على  (البطاقة األصلية)طاقة الدخول الى لبنان السفر لصاحب العالقة، وب
األقل، مشددًا على أنه يجب أن يتم تحديث البيانات الشخصية من قبل صاحب العالقة حصريًا 

األب او األم او أحد األبناء البالغين العازبين(، منوهًا إلى أنه سيتم إلغاء قيود كل شخص لم )
 ه.يقوم بتحديث بيانات

( 726الجدير ذكره أن عدد العائالت الفلسطينية السورية التي تقطن في مخيم عين الحلوة يبلغ )
آالف عائلة فلسطينية سورية لجؤوا إلى لبنان هربًا من الحرب الدائرة  9عائلة من أصل حوالي 

 في سورية.
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 2017إبريل  –نيسان  3إحصائيات وأرقام حتى فلسطينيو سورية 

ة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ( حصيل3476) •
 ( امرأة.455)

( 86( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1184) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1381يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 195) •
 الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1087أكثر )انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ  •
 ( يومًا.895)

( يومًا، 1431أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.165والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

 ، في2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي ) •
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


