
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1982العدد: 
08-04-2018 

 الجئان فلسطينيان يقضيان بسبب الحرب في سورية. •

 عشرات العوائل تنزح من مخيم اليرموك عبر حاجز العروبة. •

صوراً لمشاركة عناصره بأعمال القصف التي تستهدف بلدة لواء القدس ينشر  •

 دوما بريف دمشق.

 آالف عامل فلسطيني مهجر من سورية إلى لبنان. 3أوضاع مزرية يعيشها  •

 

 طفالً فلسطينياً قضوا خالل الحرب السورية 227مجموعة العمل:  "

"



 

 

 ضحايا 

قضى الجئان فلسطينيان إثر أعمال الحرب الدائرة في سورية، حيث قضى الالجئ "عبدو فاعور رمضان" 
 يف دمشق إثر سقوط قذيفة هاون على أحد أحياء دمشق.من أهالي مخيم السبينة في ر 

 

 

 

 

 

فيما قضى الالجئ "محمد صالح عيسى" أثناء قتاله إلى جانب قوات النظام السوري في بلدة دوما بريف 
 دمشق.

 

 

 

 

 

ضحية قامت مجموعة  3690مما يرفع الحصيلة الموثقة للضحايا الفلسطينيين الذي قضوا في سورية إلى 
 ء الحرب في سورية.العمل بتوثيقها منذ بد

 

 آخر التطورات

( طفاًل 227قال فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وّثق قضاء )
 (.3690فلسطينياً بسبب الحرب في سورية، من مجمل ضحايا الالجئين الفلسطينيين في سورية الذي يبلغ )



 

ئين الفلسطينيين السوريين كان ألسباب متعددة، حيث وأوضح فريق الرصد أن قضاء األطفال من الالج
يعتبر القصف والقنص واالشتباكات والحصار والغرق بقوارب الموت من أبرز األسباب التي أدت إلى 

 قضائهم.

 

 

 

 

 

 

( طفالً قضوا إثر الحصار المشدد الذي يفرضه النظام السوري ومجموعات 75وتشير اإلحصاءات إلى أن )
 ادة العامة على مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.القي –الجبهة الشعبية 

معتقاًل من األطفال ال يزال النظام السوري يتكتم على مصيرهم،  25كما أشار فريق التوثيق إلى أنه وّثق 
في حين أكدت شهادات مفرج عنهم وجود أطفال رضع فلسطينيين في أحضان أمهاتهم، مضيفًا أنه وثق 

 ء ألطفال فلسطينيين تحت التعذيب في سجون النظام.عدة حاالت قضا

وتؤكد المجموعة إلى أن الحرب المتواصلة في سورية أثرت بشكل سلبي وكبير على الحياة النفسية ألطفال 
الالجئين الفلسطينيين حتى ممن هاجر خارج سورية، فالكثير منهم يعاني من االكتئاب والقلق واضطرابات 

الخوف، ومنهم انطبعت في ذهنه ما حدث مع عائلته من تدمير منزلهم وهجرتهم نفسية ما بعد الصدمة و 
 لمكان آخر.

وفي موضوع مختلف، أكد مراسلنا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق أن عشرات العوائل 
مسلحة نزحت من مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة للمخيم وذلك بعيد فتح فصائل المعارضة السورية ال

 لحاجز العروبة الفاصل بين المخيم وبلدة يلدا المجاورة.

وأشار مراسلنا إلى أن فصائل المعارضة أعادت إغالق الحاجز، وذلك بسبب قيام النظام بإغالق حاجز 
ببيال سيدي مقداد الذي يعد المنفذ الوحيد لخروج ودخول المدنيين ودخول البضائع التجارية والحاجات 

 لي في بلدات جنوب دمشق. الضرورية لألها



 

وفي موضوع آخر، نشرت صفحة "لواء القدس" المحسوب على النظام السوري صورًا ومقاطع فيديو تظهر 
 مشاركة عناصرها في القتال واألعمال العسكرية التي تستهدف بلدة دوما في ريف دمشق.

ا شعار "لواء القدس" حيث يقوم وتظهر في الصور أرتال عسكرية مزودة باألسلحة المتوسطة والثقيلة وعليه
 العناصر بقصف بلدة دوما التي يتواجد فيها جيش اإلسالم المحسوب على المعارضة السورية المسلحة.

” من قبل المهندس الفلسطيني "محمد سعيد 2013تشرين األول  6يذكر إلى أن "لواء القدس" تأسس في 
( عنصر، ويضم 3500ر رسمية بأكثر من )من مخيم النيرب في حلب، ويقدر عدده بحسب تقارير غي

هذا اللواء الجئين فلسطينيين من مخيمات النيرب وحندرات والرمل ومقاتلين من مدينة حلب وريفها الغربي 
( 500والشمالي وكتيبة الشبح األسود والقمصان السود، ويقدر عدد المقاتلين الفلسطينيين فيه بأقل من )

 مقاتل.

وباالنتقال إلى لبنان حيث يعيش حوالي ثالثة آالف عامل من الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، 
 أوضاعاً معيشية وإنسانية مزرية، وذلك نتيجة انتشار البطالة بينهم واستغالل أرباب العمل واألجور الزهيدة.

، محمد سويد "إن العمال الفلسطينيين من جانبه قال رئيس الهيئة اإلدارية لتجمع عمال فلسطينيي سورية
من سورية يمرون بظروف قاسية جدًا، بل مزرية، فالعمل غير متوفر وإن وجد فالمبلغ الذي يتقاضاه 
العامل زهيدًا جدًا، بخاصة إذا قورن بأجر بقية العمال من الجنسيات األخرى، حيث يتراوح ما بين ستة أو 

 ثمانية دوالرات يوميًا" 

في تصريح صحفي إلحدى وسائل اإلعالم أن "ما يزيد معاناتنا، هو الوضع القانوني الذي وأضاف سويد 
يتهدد الكثير منا، وتخلي األونروا عن مساعدتنا، واستغالل عدد من األطفال بأعمال صعبة، بعد تسربهم 

 ".من المدارس، والحرمان من التأمين الصحي وغير ذلك، ما يجعلنا عرضة ألزمات ومشاكل عديدة 

مشيرًا إلى أن العمال يفتقدون للرعاية الصحية "حيث ال يستطيعون العالج عند أخصائيين، بسبب عدم 
وجود المال لديهم، وعدم القدرة على معالجة بعض األمراض عن طريق األونروا" وأوضح سويد إلى أن 

تخوله أي عمل على  "العامل الفلسطيني الالجئ من سورية يحمل إقامة مؤقتة، تمدد كل ستة أشهر، وال
عكس أصحاب الجنسيات األخرى الداخلين إلى لبنان، الذين يحق لهم ممارسة جميع األعمال والمهن 
بشكل طبيعي وقانوني، لذلك يبقى العامل الفلسطيني مهددًا بالطرد في أية لحظة ". وأن "تكلفة تأشيرة 

ال يستطيع العامل تأمينه، وما يزيد  ( دوالر وهو ما200( دوالر، ورسوم تمديدها تبلغ )1200العمل )
 الطين بلة هو أن خطة األونروا ال تشمل عالج اإلصابة أثناء العمل أو حوادث السير .



 

 /12ويقدر عدد الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، بحسب إحصاءات "األونروا" نهاية شهر 
 ًا إنسانية مزرية على كافة المستويات.ألفًا، يعيشون تحت خط الفقر، ويعانون ظروف 31بنحو  2016

باإلضافة إلى هشاشة وضعهم القانوني، فما زالت الحكومة اللبنانية تتعامل مع الفلسطيني القادم من سورية 
 على أنه سائح، يتوجب عليه المغادرة بعد انتهاء الفترة المسموح له اإلقامة فيها.

 2018ابريل  -نيسان  07فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

 ( امرأة.465( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3690• )

 ( إناث.106( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1674• )

على مخّيم اليرموك يدخل يومه  القيادة العامة –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 
 ( على التوالي.1723)

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم في 206• )
 مخّيم اليرموك.

 ( يومًا.1307( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ )1459انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر )• 

% من 80( يومًا، ودمار أكثر من 555مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) يخضع• 
 مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي.

، في حين يقدر عدد 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي )• 
( آالف، وفي 6ألف، وفي مصر )( 17( ألف، وفي األردن )31الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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

 


