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 الحصار تبعات من تعاني سورية فلسطينية عائلة( 052) أكثر
 الشرقية دمشق غوطة في

 
 
 
 
 
 
 
 

 ماهر" الناشط عن تفرج" داعش"و المحاصر اليرموك مخيم في عنيفة اشتباكات •
 "عليان

 الالجئين اقحام من للنظام الموالية" القدس لواء" مجموعة يحذرون ناشطون •
 حلب مواجهات في الفلسطينيين

 صيدا في الثاني السنوي مؤتمره يعقد لبنان في سورية فلسطينيي عمال تجمع •
 بلبنان الزينة وادي في الفلسطينية العائالت على مساعداتها توزع الخيرية الهيئة •
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  التطورات آخر
 وزملكا دوما أحياء على موزعة فلسطينية عائلة" 052" عن يقل ال ما

 الحصار بسبب الغذائية المواد في حاد نقص من تعاني وحمورية وحزة
 منذ الشرقية الغوطة أحياء على النظامي الجيش يفرضه الذي الخانق
 .0202 أيلول مطلع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فقدت التي العائالت تلك على الثقيلة بظالله ألقى المشدد الحصار
 فإن مراسلنا وبحسب والحرب، الحصار بسبب دخلها مصادر معظمها
 على يعيش بعضها وأن مساعدات أية على تحصل ال العائالت تلك معظم

 فهي األرز من واحد كيلو شراء إحداها استطاعت حال وفي فقط، الحساء
 .أيام لعدة عليه تتغذى
 مساعدات أي على الحصول من تمكنهم عدم من األهالي يشتكي ذلك إلى

 وصولهم دون حال القناصة فانتشار ،"األونروا" وكالة من مقدمة إغاثية
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 إيصال عن األخيرة تمتنع والتي دمشق، العاصمة في" األونروا" مقرات إلى
 .الشرقية الغوطة إلى مساعداتها

 الجهات جميع العمل مجموعة عبر مطالبتهم األهالي جدد جانبهم ومن
 والسفارة الفلسطينية الرسمية والجهات ،"األونروا" رأسها وعلى الدولية

 العربية اإلغاثية والمؤسسات التحرير، ومنظمة دمشق، في الفلسطينية
يصال لمعاناتهم حد وضع على العمل واألوروبية  اإلغاثية المساعدات وا 

 .إليهم العاجلة
 صوت أن اليرموك، مخيم من الواردة األنباء أفادت مختلف، موضوع وفي

 النظامي الجيش أن بعدها تبين دمشق العاصمة جنوب هز   انفجار
 فيما ،"أرض – أرض" بصاروخ المخيم شرق الطربوش منطقة استهدف

 والقذائف الرشاشة باألسلحة اليرموك بلدية قرب عنيفة اشتباكات تدور
 المعارضة مجموعات إحدى" القراعين كتيبة"و السوري النظام قوات بين

 .إصابات وقوع عن أنباء ترد ولم المسلحة
 بعد" عليان ماهر" الفلسطيني الناشط عن" داعش" تنظيم أفرج ذلك إلى

 األنشطة أحد تصوير بذريعة أيام قبل اليرموك مخيم في منزله من اعتقاله
 .التنظيم من مسبق إذن دون المخيم مدارس إحدى داخل
 لواء مجموعة وسوريون، فلسطينيون ناشطون حذر آخر، صعيد وعلى
 الفلسطينيين الالجئين اقحام من حلب في السوري للنظام الموالية القدس

 ومجموعات السوري النظام قوات بين حلب في الدائرة المواجهات في
 الالجئين عشرات تحته ينطوي الذي اللواء أكد حيث المسلحة، المعارضة

 السوري النظام سيطرة مناطق لتدعيم كبيرة قوة أرسل أنه الفلسطينيين،
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 ملمع باتجاه المقابلة الجهة إلى ضخمة تعزيزات وأرسل حلب، في
 .األخير وتقدمها المسلحة المعارضة قوات لمواجهة والراموسة اإلسمنت

 لواء حلب في الفلسطينيين لالجئين النيرب مخيم وأهالي الناشطون واتهم
 مخيم من العشرات ومنهم الشباب بتجنيد ،"سعيد محمد" وقائده القدس
 إلى القتال جبهات إلى الفلسطينية المخيمات عن بعيدا   وارسالهم النيرب،
 لمؤازرته المسلحة المعارضة مجموعات ضد السوري النظام قوات جانب
 .المخيمات حماية ذريعة تحت

 األوضاع تردي" القدس لواء" مجموعة استغالل عن المخيم أبناء ويتحدث
 البطالة، وانتشار الفلسطينية للعائالت المالية الموارد وانعدام االقتصادية

غراء  مخيم أهالي حذر فيما شهري، وبشكل مالية برواتب الشباب وا 
 من له الموالية والمجموعات السوري الجيش تصرفات أن من النيرب
 .سورية في الدائر الصراع في مباشر وبشكل المخيم تزج   أن شأنها
 يعلن لم ولكن 0202 األول تشرين 6 في تأسس قد" القدس لواء" وكان
 اللواء هذا ويضم ،”سعيد محمد“ قبل من تشكيله وتم حينه، في عنه

 و حندرات مخيم من مقاتلين و النيرب مخيم في فلسطينيين الجئين
 وتم النيرب، مخيم في له أساسيا   مقرا   اللواء واتخذ سوريين، مقاتلين
 افتتاح اللواء قائد حاول وقد ، بالالذقية الرمل مخيم في له فرع افتتاح
 مجموعات وجود أن إال بدمشق الفلسطينية المخيمات في عسكرية فروعا  

 .ذلك دون حال دمشق في السوري للنظام موالية فلسطينية
 خالل مقاتليها من المئات خسرت" القدس لواء" مجموعة أن إلى يشار

 العمل مجموعة وثقت فيما المسلحة، المعارضة مجموعات مع معاركها
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 لواء في القتال مشاركتهم خالل قضوا الفلسطينيين الالجئين من العشرات
 .تشكيله منذ القدس

 مؤتمره سورية فلسطيني عمال تجمع عقد حيث لبنان إلى وباالنتقال
 مدينة في المستقبل وآفاق الواقع بين العمال عنوان تحت الثاني السنوي
 التجمع برعاية وذلك الجاري، أغسطس|  آب/ 7 األحد يوم اللبنانية صيدا
 العمال عب ر حيث طينية،الفلس المهنية والروابط للمؤسسات الدولي

 فلسطين األم لقضيتهم الداعم حراكهم مواصلة عن فيه الفلسطينيون
 في سورية من الفلسطينيين الالجئين أهلهم لخدمة وسعهم في ما وتقديم
 بالفلسطينيين لحقت نكبات من معه ترافق وما اللجوء ألم لتخفيف لبنان

 . السوريين
 
 
 
 
 
 
 
 

 والروابط للمؤسسات الدولي التجمع رئيس اهلل عبد عادل أشاد وبدوره
 المؤتمر انعقاد بمناسبة القاها التي كلمته في الفلسطينية المهنية

 خالل لبنان في سورية فلسطينيي عمال تجمع حققها التي باإلنجازات
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 والتحديات المصاعب من بالرغم التجمع أن إلى مشيرا   الماضيين، العامين
 سورية فلسطينيو لها تعرض التي والنكبة والمحنة واجهته، التي الكثيرة
 سورية فلسطينيي عمال باسم التجمع بتأسيس وقاموا انتمائهم على أكدوا
 . لبنان في

 إطار هو لبنان في سورية فلسطينيي عمال تجمع أن بالتنويه الجدير
 . السوريين الفلسطينيين العمال لكل جامع نقابي
  أهلي عمل لجان
 جمعية مع بالتعاون الفلسطيني الشعب إلغاثة الخيرية الهيئة وزعت
 الفلسطينيين لالجئين غذائية حصة( 022) لبنان، في واالصالح اإلرشاد
 الخروب، اقليم/الزينة وادي منطقة في لبنان إلى سورية من النازحين

 األشد المناطق في الخيرية تنفذها التي اإلغاثية المشاريع إطار في وذلك
 .تضررا  
 الزينة وادي في المهجرة السورية الفلسطينية العائالت عدد أن ُيشار
 عائلة ألف 00 حوالي أصل من عائلة، 052 حوالي يبلغ لبنان جنوب

 .سورية في الدائرة الحرب من هربا   لبنان إلى لجأوا سورية فلسطينية
 

 0206/  أغسطس – آب/ 7/ حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو
 .األردن في سوري فلسطيني الجئ( 05522) •
 .لبنان في سوري فلسطيني الجئ( 00،522) •
 وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في سوري فلسطيني الجئ( 6222) •
 .0205 يوليو لغاية" األونروا"
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 .تركيا في سوري فلسطيني الجئ( 0222) •
 .غزة قطاع في سوري فلسطيني الجئا  ( 0222) •
 حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 77) من أكثر •

 .0206 منتصف
 القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 0006) لليوم المخيم على العامة
 ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 676) لـ والماء يوم،( 0027) من أكثر

 .ضحية( 007) الحصار
 إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوما  ( 777) حوالي منذ منازلهم
 بعد يوما  ( 0070) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة مجموعات سيطرة
 حوالي ودمار عنه المياه النقطاع يوما  ( 052) حوالي: درعا مخيم •
 .مبانيه من( 72%)
: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

 .فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا   هادئ الوضع


