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عناصر من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني يقضون في سورية  أربعة"
 "712يرفعون عدد ضحاياه إلى 

      

 
 

 اشتباكات في محيط مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب 

 دخول فلسطينيي سورية إلى أراضيها بالرغم من لسلطات اللبنانية تستمر بمنع ا

 امتالكهم الوثائق الرسمية المطلوبة

  فلسطينيو سورية العالقون على الحدود المقدونية اليونانية يجددون مناشدتهم

 للمنظمات اإلنسانية والدولية
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 آخر التطورات

الجئين فلسطينيين من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضوا جراء استمرار الصراع الدائر  أربعة
الذي قضى إثر اشتباكات اندلعت بين " جهاد عبد الكريم الشهابي: "في سورية الضحايا هم

الجيش النظامي ومجموعات من المعارضة السورية المسلحة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، 
من " دمحم سويد"، وبحماةمخيم العائدين أحد أبناء مخيم " رامي أحمد جمعة"من فيما قضى كلٌ  

، إثر اشتباكات اندلعت بين الجيش "يوسف الطويل"أبناء مخيم خان دنون بريف دمشق، و
على أطراف محطة تشرين الحرارية بحران العواميد في الغوطة الشرقية " داعش"النظامي وتنظيم 

 .بريف دمشق

 
مما يرفع حصيلة ضحايا جيش التحرير الفلسطيني بحسب احصائيات مجموعة العمل من أجل  

ضحية قضى معظمهم خالل مشاركتهم القتال إلى جانب الجيش  712فلسطينيي سورية إلى 
 .النظامي ضد مجموعات المعارضة المسلحة في عدة مناطق من سورية

الفلسطينيين بحلب اندالع اشتباكات بين وفي شمال سورية شهد محيط مخيم النيرب لالجئين 
 .مجموعات تابعة للمعارضة السورية المسلحة وعناصر من الجيش النظامي

طالق النار بوضوح داخل المخيم الذي يخضع لسيطرة  حيث سمعت أصوات االنفجارات وا 
تراتيجيًا يذكر أن المخيم يعد موقعًا اس, محكمة من قبل النظام والفصائل الفلسطينية الموالية له
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هامًا للنظام في تلك المنطقة وذلك بسبب 
مجاورته لمطاري النيرب المدني والعسكري 

 .التابعين للنظام

وباإلنتقال إلى لبنان وردت لمجموعة العمل من 
أجل فلسطينيي سورية شكاوى عديدة من 
فلسطينيي سورية حول استمرار منع السلطات 

امتالكهم اللبنانية دخولهم أراضيها بالرغم من 
الوثائق الرسمية المطلوبة، حيث أفاد أحد 

أن السلطات اللبنانية منعته من دخول أراضيها بالرغم من  –فّضل عدم ذكر اسمه  –الالجئين 
تواجد زوجته وأبنائه فيها، حيث أفاد أنه عند تواجده في السعودية رفضت شركة الطيران قطع 

 ."لسوري ممنوع من دخول لبنانأن الفلسطيني ا"تذكرة السفر له وذلك بحجة 

هذا ويعاني الالجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية إلى لبنان أوضاعًا معيشية قاسية جدًا، 
 .فيما يعتبر الوضع القانوني وتأمين السكن وارتفاع أجورها أبرز مشاكلهم

منهم % 54ئًا الف الج 52.4يذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا بلغ حوالي 
ويتوزع الالجئون في عدة مناطق بلبنان وخاصة المخيمات التي تشهد اكتظاظًا سكانيًا  ،أطفال

 .في األصل
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أما في مقدونيا فقد جدد المئات من الالجئين الفلسطينيين العالقين على الحدود المقدونية اليونانية 
التحرير الفلسطينية للتدخل من أجل مناشدتهم للمنظمات الدولية وحقوق اإلنسان ومنظمة 

مساعدتهم والضغط على الحكومات األوروبية من أجل استقبالهم في بلدانهم، كما طالبوا بتحسين 
وضعهم المعيشي، حيث وصف أحد الالجئين بأن أوضاعهم اإلنسانية مزرية نتيجة عدم توفر 

العراء ويفترش األرض مما أماكن إليواء جميع الالجئين، وأضاف بأن العديد منهم يبات في 
 .أصابهم بحالة من اإلحباط واالكتئاب

يشار إلى أن االتفاق األوربي التركي أدخل آالف الالجئين الفلسطينيين والسوريين الذين فروا من 
سورية في معاناة جديدة وقاسية، وخاصة المتواجدين منهم على الحدود المقدونية اليونانية حيث 

ية والموصلة إلى دول اللجوء األوروبي، وتشديد الحراسة البحرية في بحر تم اغالق الحدود البر 
 .ايجة لمنع وصول مهاجرين جدد إلى الجزر اليونانية

 

 2176/ نيسان ــ ابريل/ 6/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن( 74411) •
 .بنانالجئًا فلسطينيًا سوريًا في ل( 52,411) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0111) •

 .2174يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 17.2)أكثر من  •

 .2174كانون األول 
مة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العا: مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 7101)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 7120)لليوم 
 .ضحية( 700)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 410)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 007)
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يوم بعد سيطرة مجموعات ( 7115)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : حندراتمخيم  •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 11)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 135)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .االقتصادية فيهااستمرار األزمات 
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


