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الجئًا فلسطينيًا قضوا برصاص قناص منذ بداية الحرب في " 862"
 "قذائف الهاون على مخيم الوافدين وسقوط عدد من...سورية

 
 
 مجندان يقضيان من مرتبات جيش التحرير في سورية. 

  السوري تقوم بحمالت اعتقال وتحقيق مع أبناء مخيم خان قوات الجيش واألمن
 .الشيح

  ثمانية آالف الجئ فلسطيني في بلدة المزيريب جنوب درعا يعانون من عدم االستقرار
 .وتدهور الوضع األمني

 حالة من الهدوء في ظل أزمات اقتصادية يعاني منها أبناء مخيم العائدين بحماة. 

 قوم بها مؤسسة جفرا في مخيم اليرموكحملة وقائية عالجية للطالب ت. 

  سلة غذائية لتوزيعها في مخيم خان دنون 0011تجهيز. 
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 احصائيات
كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن عدد الضحايا من الالجئين الفلسطينيين الذين 

التوثيق ضحية، فيما أكد فريق " 862" قضوا برصاص قناص منذ بداية األحداث في سورية بلغ
 .8102الجئين فلسطينيين قضوا برصاص قناص في النصف الثاني من عام " 01"بأن

إلى ذلك أوضحت المجموعة أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في 
 .ضحية" 8622" سورية قد بلغ 

 
 ضحايا

بات جيش التحرير من مرت( عاما   81" )حسام سويد"و "محمد سيف الدين"قضى المجندان 
الفلسطيني في الصراع الدائر في سورية، مما يرفع حصيلة ضحايا جيش التحرير الذي قامت 

ضحايا، الذين قضى معظمهم إثر األعمال العسكرية في ( 011)مجموعة العمل بتوثيقهم إلى 
وذلك  ريف دمشق، يذكر أن المئات من الشبان الفلسطينيين يرفضون تأدية خدمة العلم اإلجبارية

خوفا  من الزج بهم في الحرب الدائرة في سورية، حيث اضطر معظمهم إلى ترك سورية خوفا  من 
 .االعتقال

 

 آخر التطورات
تعرض مخيم الوافدين للقصف وسقوط عدة قذائف هاون على مناطق متفرقة منه، اقتصرت 

الفلسطينيين أضرارها على الماديات فقط، يشار أن المخيم الذي يضم عدد من الالجئين 
والنازحين السوريين يعاني من فقر الحال وارتفاع معدالت البطالة وسوء في األوضاع المعيشية 

 .حتى قبل اندالع األحداث في سورية

 
 مخيم الوافدين
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إلى ذلك ال تزال مأساة أهالي مخيم اليرموك جنوب دمشق في تفاقم نتيجة استمرار حصار 
ومنع  ،على التوالي( 122)ت الفلسطينية الموالية له لليوم الجيش السوري النظامي والمجموعا

يوما ، فيما زاد انقطاع التيار الكهربائي منذ أكثر (  01) دخول المساعدات الغذائية له ألكثر من 
يوما  من معاناتهم اليومية، ( 012)يوما ، والماء عن أرجاء مخيم اليرموك من حوالي ( 662)من 

لفك الحصار عن عاصمة الشتات فال يزال الجمود يسيطر على تلك  أما على صعيد المفاوضات
لقاء كل طرف من طرفي النزاع بالمسؤولية على الطرف ،المبادرات وسط تبادل اإلتهامات وا 

إن الحكومة السورية : "اآلخر، وفي السياق ذاته قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
مساعدات إلى مخيم اليرموك من أجل تخفيف المعاناة عن مستعدة لتذليل أي عقبة إليصال ال

جاء ذلك خالل لقائه أمس االثنين مع مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية " أبنائه
أنور عبد الهادي في مقر وزارة الخارجية السورية بالعاصمة دمشق وذكرت مواقع مقربة من 

وأكدا على ضرورة العمل  ،المخيمات الفلسطينية بسورية النظام السوري أن الطرفان بحثا أوضاع
من أجل ايصال المساعدات الغذائية الى مخيم اليرموك بأسرع وقت ممكن ومهما كانت 

 .الظروف

 
 استالم المساعدات في مخيم اليرموك  انتظار

وعلى صعيد آخر قامت قوات الجيش واألمن السوري بحمالت اعتقال وتحقيق مع الجئين 
حيث اعتقل عناصر حاجز كوكب التابع  ،فلسطينيين من أبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق

" صباح يوم أمس، في حين قام عناصر حاجز " أبو يزن -عبدهللا سند " للجيش النظامي الشاب 
وهما سائقي حافالت " عبدهللا عيسى " و" يوسف أبو حمام"في الكسوة باعتقال كل من " الكوبري 
اب، كما تم اعتقال اثنين من أبناء المخيم لعدة ساعات ومن ثم أطلق سراحهما بعد لنقل الرك

وفي السياق ذاته أفرجت قوات الجيش واألمن السوري عن أبناء المخيم الذين .التحقيق معهما
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الذين كانوا على متن الحافلة التي تم اعتقال ركابها أول أمس، بينما استمرت باعتقال السائق 
المناطق المجاورة و  علما  أن جميع الطرقات الواصلة بين مخيم خان الشيح ،عهوراكب آخر م

 (.خان الشيح -زاكية )مقطوعة باستثناء طريق 
فيما يعيش أهالي بلدة المزيريب التابعة لمحافظة درعا والتي يقطنها نحو ثمانية آالف وخمسمائة 

فلسطينيا  حالة من التوتر وعدم االستقرار جراء اس تمرار استهداف البلدة بالبراميل المتفجرة الجئا  
/ 01والسيارات المفخخة والتي أودت بحياة العديد من أبناء التجمع، يذكر أنه في مثل هذا اليوم 

تعرضت بلدة مزيريب النفجار كبير نتيجة إلقاء الطيران الحربي برميل متفجر  8102من عام  8
طالبا  باإلضافة ألربعة  21ى إلى إصابة حوالي التابعة لألونروا أد" ترعان"بالقرب من مدرسة 
 .من موظفي المدرسة

فقد ارتكبت مجزرة مروعة في تجمع المزيريب جراء القصف بالبراميل  02/8/8102أما يوم 
المستوصف الصحي التابع و  المتفجرة الذي استهدف مدرسة عين الزيتون التابعة لوكالة األونروا

ضحية ( 01)اخل المدرسة، ما أدى إلى سقوط أكثر من لها وذلك أثناء تواجد الطالب د
 .فلسطينية

في حين يشهد مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب حالة من عدم االستقرار واألمان بسبب 
تدهور الوضع األمني في المناطق المحيطة به، ومشاركة بعض أبنائه في القتال إلى جانب 

د من القذائف على مناطق متفرقة منه أدت إلى الجيش السوري ما عرضه للقصف وسقوط عد
 .تسجيل عدد من الضحايا والجرحى من أبناء المخيم

فيما ماتزال معاناة أهالي مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب مستمرة بالتفاقم نتيجة غالء 
ل انعدام األسعار وجشع التجار والنقص الحاد في المواد الغذائية واألدوية، يأتي هذا كله في ظ

 .الموارد المالية وانتشار البطالة الناجمة عن انعكاس تداعيات الصراع في سورية عليهم
في غضون ذلك تسود حالة من الهدوء أرجاء مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين في حماة، 
 حيث يعد من المخيمات الهادئة نسبيا  مقارنة مع باقي المخيمات الفلسطينية التي شهدت أعمال

 .إال أن ذلك لم يمنع من تأثره بمجريات أحداث الحرب في سوريا ،قصف وحصار مستمرة
فقد معظمهم عمله بسبب التوتر األمني في محيط و  حيث انتشرت البطالة في صفوف شبابه

كذلك يعاني أبناء المخيم من  ،مما ضاعف من األزمات االقتصادية المرهقة في المخيم ،المخيم
 .مما دفع بالعديد من األهالي إلى الهجرة خارجا   ،غالء كبير في األسعارانقطاع للكهرباء و 
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معتقل في " 28" ، وضحية من أبناء مخيم العائدين بحماة"  81" وكانت مجموعة العمل وثقت 
سقوط الجَئين تحت التعذيب والجئ واحد أعدم ميدانيا  على يد قوات الجيش ، و السجون السورية

 .السوري

 
 العائدين في حماةمخيم 

 لجان عمل أهلي
بدأت مؤسسة جفرا في مخيم اليرموك المحاصر بحملة وقائية عالجية ضد مرض اليرقان لطالب 

حيث زارت مدرسة األمل االبتدائية وفحصت الطالب فيها،  ،المدارس البديلة في مخيم اليرموك
 .ة العالج من خاللهاوتم إعطاء األطفال المصابين بمرض اليرقان علبة من المربى وطريق

كانت مصادر طبية في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في سورية قد ذكرت أنها سجلت 
حاالت لمرض اليرقان بين األطفال والنساء والكبار في السن بين أبناء المخيم،  011أكثر من 

علما  أن مرض اليرقان هو التهاب  ،بسبب سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية والنظافة العامة
وحذرت الفرق الطبية في .وهو من األمراض المعدية جدا   A ,B,Cيسببه فيروس بثالث درجات 

وقت سابق من كارثة إنسانية تصيب أبناء المخيم وخاصة من النساء واألطفال وكبار السن، إذا 
ة له، واستمرار منع إدخال ما استمر الحصار المفروض من الجيش السوري والمجموعات الموالي

 .المساعدات الطبية والغذائية إليه
سلة غذائية بعد تجهيزها  0811إلى ذلك استلمت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني 

وذلك من أجل توزيعها على أبناء مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين في  ،بالمواد الغذائية
لى أبناء المخيم بطاقات استالم من دائرة اإلحصاء وكانت الهيئة قد وزعت ع ،ريف دمشق

علما  أن سكان مخيم خان دنون يعانون من فراغ إغاثي واضح في .بالهيئة لتسهيل عملية التوزيع
ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي يعيشونها، وذلك جراء عدم وجود جمعيات خيرية أو لجان 
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ي من قبل قوات النظام عليها وحملة االعتقاالت عمل أهلي داخل المخيم نتيجة التضييق األمن
التي طالت العديد من الناشطين اإلغاثيين فيها، مما دفع هذه اللجان إلى إغالق أبوابها حفاظا  

ويعتبر خان دنون األشد فقرا  بين المخيمات الفلسطينية في سورية إذ .على أرواح ناشطيها
لتي تقدمها وكالة غوث وتشغيل الالجئين يعتمدون على المساعدات المالية واإلغاثية ا

في حين يشكو أبناء المخيم من أزمات معيشية حادة  ،بين الفينة واألخرى( األونروا)الفلسطينيين 
واستمرار انقطاع التيار الكهربائي  ،تجلت في شح المواد الغذائية وانتشار البطالة وفقر الحال

 .والمياه واالتصاالت لفترات زمنية طويلة

 
 وزيع المساعدات في مخيم خان دنونت

 معتقلون
من أبناء مخيم النيرب أثناء عودته من قبل " معتز اسماعيل عزام" اعتقال الالجئ الفلسطيني 

 .أحد الحواجز التابعة للجيش النظامي في حلب
 

 مصر
يوم في لليوم الثاني على التوالي ال يزال الالجئون الفلسطينيون والسوريون المعتقلون منذ مئة 

سجن كرموز في االسكندرية بمصر في ظروف غير إنسانية مضربين عن الطعام حتى تحقيق 
بالتنسيق العاجل بين الجهات المعنية من أجل استقبالهم في دول االتحاد "المتمثلة  ،مطلبهم

وردا  على اإلهمال الذي يالقيه " األوروبي خاصة المتواجد فيها أفرادا  من عائالت المحتجزين
 .ؤالء الالجئين من قبل المؤسسات الدولية واإلنسانيةه
 
 
 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 8102شباط -فبراير  01احصائيات وأرقام حتى 
الجئا  فلسطينيا  سوريا  وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 83922)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
 .ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها( 8668) •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يوما ، والماء لـ ( 666)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 122)لليوم 
 .ضحية( 062)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 026)

الجئا  ( 06262)ها منهم ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارج( 21) •
لغاية نوفمبر " األونروا"في لبنان، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 68111)في األردن و

8102. 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 626)
من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي  :مخيم السبينة •

 .أيام على التوالي( 622)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 623)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي  :مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه %(31)يوما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 210)حوالي  :مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا   :والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل  •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


