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 "2016نوفمبر  - فلسطينيًا سوريًا قضوا خالل شهر تشرين الثاني 17"
 

 

 
 

 قصف يستهدف مخيم درعا وأحياء تقطنها عائالت فلسطينية 

  مخيم خان الشيحفي خرق جديد لالتفاق، لجان موالية للنظام تعتقل أحد أبناء 

 فتح الشام تعدم أحد عناصرها في اليرموك بتهمة العمالة لداعش  

 سكان شارع عين غزال في اليرموك تحت حصارين داعش والنظام 

  فلسطينيو سورية في مركز بالل بن رباح ببعلبك يشكون برد الشتاء وسوء أوضاعهم

  المعيشية
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 احصائيات

" الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر تشرين 17مجموعة العمل أن "أعلن فريق الرصد والتوثيق في 
" آخرين توفوا بسبب القصف، 6" الجئين نتيجة طلق ناري، و"8، بينهم "2016الثاني/ نوفمبر 

والجئ قضى تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وآخر بسبب الحصار ونقص الرعاية 
 .الطبية، فيما قتل الجئ بعد اختطافه

ت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر تشرين الثاني وأشار 
الجئان في و  ( الجئًا،12الفائت توزعوا حسب المكان على النحو التالي: في ريف دمشق قضى )

 .حلب، والجئ في دمشق، إضافة إلى آخرين توفوا في أماكن متفرقة

" 3402قضوا بسبب الحرب الدائرة في سورية بلغ "يذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين 
 .الجئًا، بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 آخر التطورات

تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية لقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة من 
أحياء درعا البلد وحي طريق السد والتي المخيم اقتصرت أضرارها على الماديات، كما تعرضت 

وألقت الطائرات اسطوانتين متفجرتين  ،تقطنها عدد من العائالت الفلسطينية لقصف مدفعي عنيف
 .أثار حالة خوف وفزع بين المدنيينو  على حي طريق السد، مما أحدث خرابًا في المنازل
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في غضون ذلك أفاد مراسل مجموعة 
للنظام السوري العمل أن لجان موالية 

في مخيم خان الشيح اختطفت يوم أول 
"حمزة المصلح" أحد أبناء  أمس الشاب

المخيم، وأكدت مصادر محلية من 
المخيم أن اللجان سلمت المصلح لفرع 
المخابرات العسكرية أحد األفرع األمنية 

 .التابعة للنظام السوري في بلدة سعسع

نات وتتعهدات لمن بقي من األهالي في المخيم يأتي ذلك بعد أن أعطى النظام السوري ضما
بتسوية أوضاعهم وعدم مالحقتهم، وذلك ضمن االتفاق الذي وقعته لجنة ما يسمى "المصالحة" 

 .برفقة عدد من وجهاء المخيم مع النظام

من جهتهم حمل أهالي مخيم خان الشيح لجنة المفاوضات واألطراف المتواجدة داخل المخيم 
 .وخاصة بعد حصولهم على تطمينات بتسوية أوضاع من بقي داخل المخيمسالمة أبنائهم، 

وفي جنوب العاصمة السورية دمشق أقدمت جبهة فتح الشام على إعدام "محمد عبود" الملقب 
بأبو علي خمسين بعد اعتقاله بتهمة التخابر والعمالة مع تنظيم داعش في مخيم اليرموك، 

ن الجبهة بعد أن تأكدت من أن "العبود" متورط بنقل وبحسب مصادر مقربة من فتح الشام فأ
أخبارها وكافة تحركاتها لتنظيم داعش قامت بإعتقاله وإعدامه في ساحة الريجة الخاضعة لفتح 

 .الشام

من موك الذي يخضع لسيطرة فتح الشام وفي السياق يشكو سكان شارع عين غزال في مخيم الير 
مرار الحصار التام الذي يفرضه الجيش النظامي والفصائل أوضاع معيشية مزرية نتيجة است

والحصار المفروض عليهم  ،الفلسطينية الموالية له منذ أكثر من ثالثة أعوام على المخيم من جهة
 .داعش بحجة تبعية المنطقة لجبهة فتح الشام –من تنظيم الدولة 
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يرفض إدخال الطعام والخبز وبحسب شهادة إحدى النساء من داخل اليرموك فأن تنظيم "داعش" 
إلى تلك المنطقة، وأضافت أنهم أجبروني على ترك بعض المواد الغذائية التي كنت أنوي إدخالها 
لبنتي في منطقة عين غزال، مشيرة إلى أن سكان تلك المنطقة يعانون من كارثة إنسانية حقيقية 

 .ساسيةفي ظل عدم توفر المواد الغذائية واألدوية ومقومات الحياة األ

 
داعش فرض حصارًا منذ الخامس من آب المنصرم على منطقة الريجة  -وكان تنظيم الدولة

ومحيطها وحارة عين غزال وشارع حيفا في مخيم اليرموك بعد إغالقه الحاجز الوحيد الذي يربط 
ل منطقة سيطرة "جبهة فتح الشام" ويمنع األهالي من الدخول والخروج من وإلى المنطقة، أو إدخا

المواد الغذائية إال في حاالٍت نادرة، في مسعى منه للضغط على من تبقى من "جبهة فتح الشام" 
 .لتسليم أنفسهم أو الخروج من المخيم المحاصر

أما في لبنان يعاني الالجئون الفلسطينيون السوريون المهجرون في مخيم الجليل ببعلبك من 
، وتزداد صعوبة هذه المعاناة في فصل الشتاء، أوضاع حياتية واقتصادية واجتماعية صعبة جداً 

الذي يعد من أكثر فصول السنة التي تبرز فيها مشاكل الالجئين خاصة المتعلقة بتحصيل الغذاء 
والمسكن والملبس، وأفاد مراسل مجموعة العمل أن أضرارًا كبيرة لحقت بمنازل الالجئين 

األمطار الغزيرة التي سقطت منذ يومين في الفلسطينيين السوريين في مخيم بالل بن رباح إثر 
لبنان، منوهًا إلى أن تلك األضرار تراوحت ما بين تهدم للجدران، وتسرب المياه إلى داخل 
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منازلهم، وعدم تمكن سكان المركز من الدخول والخروج إليه ألن الطرقات الترابية المؤدية للمركز 
 .أصبحت موحلة نتيجة غزارة األمطار

ظل عدم تقديم وكالة األونروا للمساعدات الشتوية والتي اقتصرتها األونروا في العام  يأتي ذلك في
 .المنصرم على المناطق األكثر برودة كمنطقة البقاع

 
 إحصائيات وأرقام حتى 4/ كانون  األول– ديسمبر/ 2016فلسطينيو سورية 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .فلسطيني سوري في لبنانالجئ  (42,500)  •
الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة "األونروا" لغاية  (6000)  •

 .2015يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79أكثر من ) •
القيادة العامة  -مخيم اليرموك: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

( يومًا، 1324( على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من )1265على المخيم لليوم )
 .( ضحية191( يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار )785والماء لـ )
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تمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم السبينة: الجيش النظامي يس •
 .( يوم على التوالي1118)

( يوم بعد سيطرة مجموعات 1310مخيم حندرات: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي ) •
 .المعارضة عليه

 .( من مبانيه%70( يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي )968مخيم درعا: حوالي ) •
( على التوالي، 67ستمرار حصار الجيش النظامي على المخيم لليوم )مخيم خان الشيح: ا •

 .وانقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة له
مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة: الوضع هادئ نسبيًا مع  •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


