
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1800العدد: 
08-10-2017 

 "قصف بالمدفعية الثقيلة يستهدف مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق "

 الشتاء يفاقم معاناة الالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق. •

 لجنة المصالحة في بلدة السبينة تنشر دفعة جديدة من األسماء المسموح لها دخول البلدة. •

 ن والفلسطينيين في مصر.تحذيرات من أعمال "بلطجية" تستهدف الالجئين السوريي •



 

 

 آخر التطورات 

أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق، أن قوات النظام السوري قصفت مخيم 

حيث سجل سقوط عدة قذائف على ما أول أمس، اليرموك بالقذائف المدفعية الثقيلة، 

يعرف بقطاع القراعين في شارع فلسطين وحي التضامن المجاور للمخيم مما أحدثت 

 خراباً في منازل األهالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حصار مزدوج من قبل جيش النظام السوري يذكر أن مخيم اليرموك يخضع ل

يوماً من جهة، وحصار "داعش" الذي  1543والمجموعات الفلسطينية الموالية له منذ 

 من جهة أخرى. 2015سيطر على المخيم مطلع إبريل / نيسان 

تعيش العائالت الفلسطينية إلى جانب أبناء المنطقة الجنوبية وعلى صعيد آخر، 

لق وتخوف متجدد مع حلول فصل الشتاء، وذلك للعاصمة دمشق، معاناة كبيرة وحالة ق

لعدم قدرة العديد من األهالي على تأمين نفقات التدفئة الرتفاع نسبة البطالة وعدم وجود 

 موارد مالية.

ووصف أحد الناشطين حاجة األهالي لمادة الحطب بأنها التقل أبداً عن حاجتهم  

، إال أن المعاناة تتعاظم على أكتاف للكرتونة الغذائية والتي يعيش عليها مئات الالجئين

الالجئين الرتفاع أسعار المواد عموماً والضرورية منها خصوصاً، فسعر الكيلو الواحد 

من الحطب في بلدة يلدا وببيال وبيت سحم والتي يقطنها آالف الالجئين الفلسطينيين 

ويلزم ( ليرة سورية، 100المهجرين من مخيم اليرموك يصل في فصل الشتاء حتى )



 

( ألف ليرة 60( كيلو غرام في الحد األدنى، أي مايقارب )20كل عائلة يومياً تأمين )

 دوالر أمريكي. 120سورية شهرياً للتدفئة فقط، أي ما يقارب 

بدورهم الناشطون واألهالي في مخيم اليرموك والمنطقة الجنوبية دعوا إلى ادخال 

طبخ، للتخفيف من معاناتهم في فصل المحروقات من مازوت وغاز من أجل التدفئة وال

 الشتاء.

يشار إلى أن النظام السوري ومجموعاته الموالية تواصل فرض حصارها على مخيم 

اليرموك، وتمنع إدخال المساعدات والمحروقات وتمنع عودة األهالي إلى منازلهم، 

فيما يواصل تنظيم الدولة سيطرته على أجزاء واسعة من المخيم ويفرض أجنداته 

 الخاصة على االهالي المحاصرة.

نشرت صفحات مقربة من لجنة المصالحة في بلدة السبينة وفي موضوع مختلف، 

سماً من سكان بلدة السبينة بينهم ا 90بريف دمشق، مساء اليوم، قائمة تضمنت حوالي 

ً لتلك الصفحات فإن األسماء المنشورة هي التي سيحصل  الجئين فلسطينيين، ووفقا

أصحابها على بطاقات تسمح لهم بالدخول إلى البلدة لها، ووفقاً لما نشرته اللجنة فإن 

 توزيع البطاقات سيتم يوم غد األحد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ات دخول على كل من يرغب بالعودة إلى يذكر أن األمن السوري كان قد فرض بطاق

 منطقة السبينة ومخيمها بريف دمشق.

حيث يتم الحصول على تلك البطاقات عن طريق لجنة المصالحة واللجان األمنية 

ً للجنة المصالحة أن عدد العائالت التي استملت بطاقات  السورية في المنطقة، ووفقا

 عائلة. 400وز الدخول وعادت الى منازلها إلى السبينة تجا

وصلت رسائل إلى مجموعة العمل من الجئين فلسطينيين هربوا من فقد أما في مصر، 

سورية إلى مصر، تحذر فيها من أعمال بلطجية تستهدف النازحين من سورية بغرض 

 ابتزازهم وسرقة أموالهم.

وفي التفاصيل قال أحد الالجئين أن سيارة مدنية "مفيمة" من نوع "كيا سيراتو" أوقفته، 

وسأله أحد الراكبين فيها عن جنسيته، وبعد أن عرف أنه نازح من سورية طالبه بجواز 

سفره، فطالب الشاب التأكد من هويته قبل إظهار جواز السفر، فأخرج له هوية باسم 

 ن إدارة مباحث القاهرة.وصادرة ع إ. ف.محمد 

فأعطاه الشاب جواز سفره وعندما تبين أن إقامته منتهية الصالحية طالبوه بركوب 

السيارة وأغلقوا هاتفه المحمول، ويقول الشاب "توقعت أن يتجه باتجاه جسر السويس 

فلقيته أخذ طريق السويس وأنا أعرف أنه ال يوجد قسم شرطة وال مركز أمن في هذا 

 الطريق" 

ويضيف "أنه وقبل مفرق مدينة المستقبل طلب مني إخراج كل ما أملك من المال وعند 

رفضي أشهر مسدسه في وجهي واآلخر أخرج سكيناً وصاحب ذلك الشتائم، وأعطيته 

كل ما أحمل من نقود، وقذف بالجواز في وسط الشارع الرئيسي حتى أبتعد عنه وألحق 

تدهسني وعدت إلى المنزل مكسور بجواز سفري"، "وكانت عشرات السيارات س

 الخاطر بسيارة أجرة بالدين"

الجدير ذكره أن عشرات الحاالت من سلب وسرقة تكررت بحق الجئين فلسطينيين 

وسوريين، عالوة على محاوالت االعتداء عليهم وأعمال التحرش التي تعاني منها 

 النساء في مصر.

ثيل الرسمي لهم، حيث أكد العديد فيما يشتكي فلسطينيو سورية في مصر من ضعف التم

من الالجئين لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقصير السفارة الفلسطينية في 

القاهرة، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والمؤسسات الدولية في معالجة مشكالتهم 

 المعيشية والقانونية.

 



 

 

 2017أكتوبر  -تشرين األول  07فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3595• )

 ( امرأة.462)

بينهم  ( معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري1639• )

 ( امرأة.105)

القيادة العامة على مخيّم  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 

 ( على التوالي.1543اليرموك يدخل يومه )

ً والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 199• ) ( الجئا

 الحصار غالبيتهم في مخيّم اليرموك.

( يوماً وعن مخيّم اليرموك 1280ن مخيّم درعا مستمر منذ أكثر )انقطاع المياه ع• 

 ( يوماً.1120منذ )

( أيام، 1616أهالي مخيّم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )• 

 ( يوماً.367والمخيّم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في 2016أوروبا حتى نهاية  ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى85حوالي )• 

( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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

 


