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" فلسطينيين سوريين قضوا خالل شهر كانون الثاني عام 9"
 "2016" ضحية في الشهر ذاته عام 21و"..2017

 

 
 

  اندالع اشتباكات عنيفة في مخيم اليرموك 

 السوري قضاء عنصر من مجموعة فلسطينية موالية للنظام 

  نداء استغاثة تطلقها عائالت فلسطينية نازحة في الشركة السورية الليبية لألبقار بدرعا 

 توزيع مواد تنظيف على فلسطينيي سورية في مخيم البداوي 
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 ضحايا

قضى الشاب "أحمد موفق أحمد" أبو الهدى، يوم 
خالل مشاركته  2017يناير  –كانون الثاني  – 27

وهو أحد عناصر حركة "فلسطين القتال في سورية، 
الحرة" الموالية للنظام السوري، ولم تذكر الحركة 
مكان وكيفية قضائه، علمًا أن الحركة تسيطر على 
محور قطاع الشهداء في مخيم اليرموك جنوب 

 .العاصمة السورية

 

 آخر التطورات

" 9وثق سقوط نحو "أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه 
" الجئًا في الشهر 21في حين قضى " ،2017يناير /  –ضحايا قضوا خالل شهر كانون الثاني 

، وذلك جراء استمرار الصراع الدائر في سورية، إلى ذلك نوهت مجموعة 2016ذاته في عام 
 " الجئين نتيجة طلق ناري،4بينهم " ، من2017" الذين سقطوا عام 9يا "العمل أن الضحا

 .آخران قضيا برصاص قناص، والجئ مات حرقاً و  والجئان توفيا بسبب القصف،
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" أشخاص 5، بينهم "2016" الجئًا فلسطينيًا الذين قضوا في شهر كانون الثاني ــ يناير 21أما "
" الجئين نتيجة الحصار وقلة 3قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بينما قضى "

بينما قضى ثالثة الجئين جراء االشتباكات والقصف، والجئ قضى أثناء محاولته الرعاية الطبية، 
الوصول إلى الشمال األوروبي، حيث عثر على جثمانه متجمدًا في احدى الغابات وذلك أثناء 

 .محاولته الوصول إلى اليونان

الحرب في إلى ذلك أوضحت المجموعة أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار 
 ." ضحية3431سورية قد بلغ "

أما في جنوب العاصمة السورية دمشق اندلعت اشتباكات مساء أمس بين تنظيم الدولة وفتح 
( 30الشام "جبهة النصرة" سابقًا، إثر محاولة تنظيم الدولة التسلل إلى مواقع فتح الشام في شارع )

انفجارات وإطالق رصاص مصدرها ( غربي مخيم اليرموك المحاصر، وُسمع أصوات 15والـ )
 مناطق االشتباكات، ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو جرحى في صفوف المدنيين.

إنسانيًا، تستمر منظمة الهالل األحمر السوري بوقف إدخال مادة الخبز إلى أهالي مخيم اليرموك 
نتهاء العقد الذي في جنوب دمشق المحاصر لليوم الخامس على التوالي، وعزا ناشطون ذلك إلى ا

تم توقيعه مع المنظمة، مما يزيد من معاناة الالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق المقيمين داخل 
ليرة  150حيث تبلغ سعر ربطة الخبز  ،المخيم والمتواجدين في بلدات يلدا وببيال وبيت سحم،

 سورية.

درعا التي اضطرت في غضون ذلك أطلقت مئات العائالت الفلسطينية والسورية في محافظة 
لترك أماكن سكنها نتيجة تعرض بلداتهم ومخيماتهم للقصف واندالع اإلشتباكات بين طرفي 
الصراع في سورية واللجوء إلى الشركة السورية الليبية لألبقار التي تقع في بلدة جلين التي تبعد 

المعنية ووكالة  كم والعيش فيها، نداء استغاثة ومناشدة للجهات 25إلى الغرب من درعا بنحو 
األونروا لمد يد العون والمساعدة لهم، وإيجاد حل لمشكلتهم وتقديم يد العون والمساعدة لهم، حيث 
يعاني الالجئون الفلسطينيون والسوريون داخل الشركة السورية الليبية لألبقار التي تضم عدد من 

ة البشرية، من أوضاع معيشية األبنية إضافة إلى أبنية الحظائر التي تنعدم فيها مقومات الحيا
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مزرية نتيجة عدم توفر الماء والكهرباء وأي وسيلة للتدفئة والطبخ سوى الحطب، وانتشار 
األمراض واألوبئة في هذا المكان الذي أضطروا للعيش فيه مكرهين، كما يشتكون من عدم توفر 

والمؤسسات أي مركز للرعاية الصحية، وشح المساعدات المقدمة لهم من قبل الجهات 
والمنظمات اإلغاثية ووكالة األونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية، وعدم توفر موارد مالية تخفف 

 .العبء االقتصادي عنهم

 
وباإلنتقال إلى لبنان وزعت جمعية بيت أطفال الصمود مواد تنظيف على عدد من العائالت 

طرابلس شمال لبنان، وذلك بهدف الفلسطينية السورية المهجرة في مخيم البداوي ب مدينة 
 .التخفيف من أعبائها االقتصادية والمادية

إلى ذلك ال يزال يعاني الالجئون الفلسطينيون السوريون في لبنان والذي يقدر عددهم بحسب 
ألف الجئًا من أزمات مركبة، من أبرز وجوهها األزمات القانونية  31احصائيات األونروا 

لسلطات اللبنانية اجراءات مشددة بحقهم خاصة فيما يتعلق بالقيود التي واالقتصادية، حيث تتخذ ا
فرضت على دخولهم إلى لبنان وإمكانية تمديد إقاماتهم، األمر الذي أدى لتشتيت العديد من 
العائالت بسبب تلك اإلجراءات، أما من الجانب االقتصادي فتعاني العائالت من غالء المعيشة 

ازل بشكل خاص إضافة إلى عدم قدرة الالجئين على العمل في لبنان بشكل عام وإيجارات المن
 وذلك لعدة أسباب من بينها الوضع القانوني وانتشار البطالة.
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 إحصائيات وأرقام حتى 5/ شباط – فبراير/ 2017فلسطينيو سورية 

 (3431 حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )
 .( امرأة 455)

 (1153( معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )83 )
 .امرأة 

  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 .( على التوالي1327يدخل يومه )

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

 ( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1030انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 ( يومًا.837)

 ( يومًا، 1374أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 .( يوما109ثر من )والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أك

  حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ
 .( يوماً 1179)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )في 2016 ،
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


