
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1889العدد: 
05-01-2018 

 قضاء أحد عناصر لواء القدس في معارك دير الزور •

 قصف ليلي بقذائف الهاون يستهدف مخيم درعا جنوب سورية •

 اختفاء المواد األساسية من أسواق جنوب دمشق بعد اغالق النظام حاجز ببيال •

 بلغ أعلى مستوياته منذ عقود 2017عدد الغرقى والمفقودين في المتوسط عام  •

 2018هيئة فلسطينيي سورية لإلغاثة والتنمية تبدأ تنفيذ مشروع شتاء  •

 "فصل الشتاء وبؤس الحال يكشفان وجهاً آخر من معاناة فلسطينيي سورية في البقاع اللبناني"



 

 ضحايا

س، أثناء مشاركته القتال إلى جانب قوات قضى الفلسطيني "حسن المطلق" أحد عناصر لواء القد
 النظام السوري في المعارك الدائرة في دير الزور شرقي سورية.

( الجئاً فلسطينيًا 627من جانبها أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن وثقت بيانات )
 قضوا بسبب قتالهم إلى جانب قوات النظام السوري.

 
 آخر التطورات

تاء وبؤس الحال وجهًا آخر للمعاناة التي يعيشها المهجرون من فلسطينيي سورية يكشف فصل الش
في منطقة البقاع، حيث أن معاناة المهجرين في لبنان ال تنتهي، بل تتواصل مع استمرار الصراع 

 الدائر في سورية.

لبناني ( عائلة من الجئي فلسطينيي سورية المهجرة فلسطينية إلى منطقة البقاع ال950وتعاني )
أوضاعا معيشية صعبة من حيث طبيعة المكان الجبلية وظروف المناخ الباردة شتاء والحارة صيفًا، 
وانعدام وشح المساعدات اإلغاثية المقدمة لهم من األونروا والجمعيات الخيرية والفصائل والسلطة 

 .الفلسطينية

سعارها وعدم وجود مورد مالي إضافة إلى عدم مقدرتهم تأمين ثمن مواد التدفئة نتيجة ارتفاع أ
 وفرص العمل التي تمكنهم من تأمين مستلزمات الحياة األساسية.



 

وعن واقع فلسطينيي سورية في منطقة البقاع، وما تقدمه الجمعيات الخيرية واألونروا من مساعدات 
وم فصل "إن أوضاع الالجئين في تفاقم وتزداد مأساتهم مع قد ناإلغاثييشتوية، يقول أحد الناشطين 

 الشتاء، وخاصة مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وأشار إلى أن العائالت الالجئة في تلك المنطقة بحاجة ماسة إلى مواد المحروقات، وخاصة منها 
حيث يبلغ استهالك العائلة وسيطًا  دوالر، 9مادة المازوت التي يبلغ سعر العشرين ليتر حوالي 

 ميًا نتيجة البرودة الشديدة.ليترات مازوت يو  10

ومن جهتها طالبت العائالت الفلسطينية السورية بتسليط الضوء على مأساتهم، بغية نقل معاناتهم 
وإيصالها ألصحاب القرار والجهات المعنية خاصة منها وكالة األونروا ومنظمة التحرير والفصائل 

 غاثية. الفلسطينية المتواجدة في لبنان والجمعيات والهيئات اإل

 
( ألفًا في 31يذكر أن عدد المهجرين من فلسطينيي سورية وفق احصائيات وكالة األونروا قد بلغ )

حين تشير االحصائيات النهائية لمشروع "التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات 
 ( نسمة.18601الفلسطينية في لبنان إلى انخفاض العدد إلى )

ناة الالجئين الفلسطينيين، استهدفت قوات النظام المتمركزة في مدينة درعا ليل وفي وجه آخر لمعا
الخميس أحياء مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين بعدة قذائف هاون، ما أحدث خرابًا في  –األربعاء 

 منازل األهالي.

ظامي فيما يشتكي من تبقى فيه من أوضاع إنسانية قاسية جراء الحصار الذي يفرضه الجيش الن
على المخيم والمناطق المتاخمة لهم، كما يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية واستمرار انقطاع 

 المياه والكهرباء واالتصاالت لفترات زمنية طويلة.



 

اغالق حاجز ببيال، مما أدى إلى اختفاء اغلب  السوري وفي جنوب دمشق، تواصل قوات النظام 
 كل كامل وعودة الحشائش فقط لألسواق.المواد االساسية من األسواق بش

ووفقًا لمراسلنا فقد اختفت مواد الخبز والسكر والطحين من أسواق بلدات "يلدا وببيال وبيت سحم" 
سيدي  - جنوب دمشق، كما ارتفعت أسعار المحروقات، وذلك بعد إغالق قوات األسد لحاجز ببيال

 .2018-1-2مقداد بشكل كامل منذ يوم 

سيدي مقداد اليوم بشكل مؤقت، -دمشق أن قوات النظام فتحت حاجز ببيال وذكرت مصادر جنوب
إلدخال المدنيين العالقين في العاصمة دمشق الذين خرجوا من بلدات يلدا وببيال وبيت سحم إلى 
العاصمة، ولم يتمكنوا من العودة إليها قبل إغالق الحاجز، كما سمح عناصر النظام بإدخال ربطة 

 ص.خبز واحدة لكل شخ

يشار إلى أن آالف الالجئين الفلسطينيين نزحوا من مخيم اليرموك إلى بلدات جنوب دمشق، بعد 
 سيطرة تنظيم "داعش" على المخيم المحاصر.

وفي سياق آخر، كشف المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان أن عدد الغرقى والمفقودين في 
 بلغ أعلى مستوياته منذ عقود. 2017المتوسط عام 

 ،%1.76بـ  2017المرصد نسبة الغرقى إلى مجموع الواصلين إلى أوروبا عبر المتوسط عام  وقدر
الذي شهد ارتفاعًا بأعداد طالبي اللجوء والمهاجرين  ،2016عام  %1.38فيما لم تتجاوز نسبتهم 

 بحرًا.

بالرغم من أن عدد المهاجرين وطالبي اللجوء الذين وصلوا إلى أوروبا عبر البحر “مشيرًا إلى أنه 
، إال أن معدل الغرقى والمفقودين 2016المتوسط هذا العام انخفض إلى النصف مقارنة بعام 

 ”.مقارنة بمجموع الواصلين لهذا العام كان هو األعلى

ن أعداد طالبي اللجوء إلى أوروبا بحًرا أو بًرا تراجع كثيًرا عام ونوه المرصد في تقريره السنوي إلى أ
منهم قدموا من سوريا بسبب النزاعات التي  85.662حوالي  181.543، إذ وصلت إلى 2017

 تشهدها البلد.



 

ألف في نهاية عام  200وفيما أكد التقرير أن أعداد طالبي اللجوء وصلت إلى أكثر من مليون 
 ألف سوري. 300بينهم أكثر من  2016وبداية  2015

( 85من جانبه أكد فسم الدراسات في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن أكثر من )
، منوهًا إلى أن مجموعة العمل 2016ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 

 الوصول للدول األوروبية.( الجئًا فلسطينيًا سوريًا قضوا غرقًا خالل محاولتهم 50وثقت )

 

 لجان عمل أهلي 

والوقف  األستراليةبدأت هيئة فلسطينيي سورية لإلغاثة والتنمية بالتعاون مع الجمعية اإلسالمية 
، ووفقًا للقائمين على المشروع فأن الهيئة ستوزع مواد التدفئة 2018 األلباني، بتنفيذ مشروع شتاء

لفلسطينية النازحة إلى مدينة إدلب شمال سورية، منوهين )الحطب أو المازوت( على العائالت ا
 إلى أن المشروع سيشمل أربع محافظات هي درعا، دمشق، حلب، وإدلب.

الجدير ذكره أن هيئة فلسطينيي سورية لإلغاثة والتنمية )هيئة فلسطين الخيرية سابقًا( نفذت سلسلة 
الخمس الماضية في المخيمات والتجمعات  من المشاريع اإلغاثية والخيرية والخدماتية في السنوات

الفلسطينية في سورية، وقدمت كافة أشكال اإلغاثة وكفالة االيتام وتقديم الرعاية الطبية ومتابعة 
الحاالت الهشة من أطفال ونساء وشيوخ ومساعدتهم في ظروف صعبة بغية التخفيف من الواقع 

 ي سورية.اإلنساني واإلغاثي الذي يعيشه الالجئ الفلسطيني ف

 



 

 2018يناير  -كانون الثاني  04فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3632) •
 ( امرأة.463)

( 106( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1644) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية حصار  •
 ( على التوالي.1632يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 204) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1366انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( أيام. 1206)

( يومًا، ودمار أكثر 466يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي.  %80من 

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31نيين في لبنان بحوالي )يقدر عدد الالجئين الفلسطي

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


