
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1866العدد: 
13-12-2017 

 قضاء أحد عناصر لواء القدس في معارك دير الزور •

 خالفات حادة بين قيادات "داعش" في مخيم اليرموك، بالتزامن مع اشتباكات بينه وبين "هيئة تحرير الشام" •

 انخفاض درجات الحرارة وشح المحروقات يفاقمان معاناة الالجئين الفلسطينيين جنوب سورية •

 نائب المدير العام لألونروا يزور مخيم حندرات في حلب •

فلسطينيو سورية ممنوع العبور" تقرير توثيقي يرصد االنتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو سورية على الحدود "

 "الدولية



 

 ضحايا

" من أبناء مخيم حندرات وأحد عناصر لواء القدس، أثناء مشاركته وعريه قضى الفلسطيني "سامر
 القتال إلى جانب قوات النظام السوري في المعارك الدائرة في دير الزور شرقي سورية.

( الجئًا 626من جانبها أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنها وثقت بيانات )
 جانب قوات النظام السوري.فلسطينيًا قضوا بسبب قتالهم إلى 

 
 آخر التطورات 

ضمن سلسلة تقاريرها الدورية التي تتناول أوضاع الالجئين الفلسطينيين السوريين أصدرت مجموعة 
العمل من أجل فلسطينيي سورية تقريرًا توثيقيًا بعنوان "فلسطينيو سورية ممنوع العبور"، يرصد 

لحقوق لالجئين الفلسطينيين، وهو حق التنقل الذي كفله التقرير االنتهاكات التي أصابت أحد أهّم ا
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واالتفاقيات والمواثيق الدولية، من خالل مقارنة الواقع العملي 
للمعاملة ولآلليات التي تعاملت فيها الدول ذات الحدود المشتركة مع سورية مع الالجئين، 

 االتفاقيات. والنصوص النظرية التي تضمنتها تلك

( صفحة أهم االنتهاكات واألحداث التي أصابت الالجئين 28كما يتناول التقرير الذي يقع في )
الفلسطينيين السوريين داخل سورية ومحدودية التنقل أو اللجوء إلى خارج سورية، حيث عانى 

ل سواء في النزوح الالجئون الفلسطينيون داخل المدن واألرياف السورية من إعاقة شبه تامة في التنق
عن مخيماتهم الواقعة تحت نيران قوات النظام السوري وبراميله المتفجرة، أو الخروج والدخول من 

 مناطقهم لالستشفاء أو الحصول على المواد الغذائية األساسية الستقامة الحياة. 



 

السوري على بوابات فكانت الحواجز الثابتة أو المتحركة تحدُّ من حرية التنّقل والتي أقامها النظام 
المدن والبلدات وعلى مفارق الطرق كما كانت سببًا رئيسًا في تفاقم مأساة ومعاناة الالجئين 
الفلسطينيين من خالل ما تعرضوا له من تضييق أو حصار أو ابتزاز أو تحرش أو اعتقال، في 

ة، التي أعطت الحق مخالفة واضحة لألعراف والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسي
لألفراد في حرية التنقل واختيار مكان اإلقامة داخل الدولة التي يعيشون فيها " لكل فرد يوجد على 

 نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

كما تطرق التقرير إلى أوضاع الالجئين 
وء إلى الفلسطينيين ومحدودية التنقل أو اللج

خارج سورية حيث حدت معظم دول العالم من 
دخول الالجئين الفلسطينيين عموماً إلى أراضيها 
بدون الحصول المسبق على تأشيرة دخول " فيزا" 
في األحوال العادية، ولم يشهد هذا الموقف أي 
تعديل أو تغيير بسبب األوضاع التي تشهدها 

ن سورية فيما يخص الالجئين الفلسطينيين الذي
وجدوا أنفسهم بحاجة ماسة للتنقل والسفر، بعدما 
تعرضت مخيماتهم للحصار التام أو التدمير 
الجزئي وفقدان األمن، بل زاد تعقيدًا وتشددًا في 

 شروط الحصول على اإلذن بالدخول.

 لتحميل النسخة اإللكترونية من التقرير: 

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/no_crossing_ar.pdf 

وعلى صعيد آخر، أكد مراسلنا في مخيم اليرموك وجود خالفات حادة بين عناصر تنظيم "داعش" 
 داخل المخيم، وذلك بسبب االختالف على توزيع المناصب بين قيادات التنظيم.

إلى ذلك أورد مراسلنا نبأ محاولة عناصر من تنظيم "داعش" التسلل، أول أمس، إلى إحدى النقاط 
النصرة سابقًا"، فدارت االشتباكات بالقرب من الكتل  –طر عليها تنظيم "هيئة تحرير الشام التي يسي

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/no_crossing_ar.pdf


 

باتجاه جامع زيد بن الخطاب الواقعة في منطقة سيطرة الهيئة، حيث  15السكنية المحاذية لشارع الـ 
بات استطاع عناصرها إفشال مهمة عناصر "داعش" بالتسلل واقتحام المنطقة، فيما وقعت عدة إصا

 من الطرفين.

أما في جنوب سورية، فقد أدى انخفاض درجات الحرارة إلى تفاقم معاناة الالجئين الفلسطينيين 
السوريين في جنوب سورية بشكل عام، وفي مخيم درعا وطريق السد ومعسكر زيزون بشكل خاص، 

فقدان العشرات  د بمادة المحروقات الالزمة للتدفئة، إضافة إلىيوتتضاعف المعاناة مع الشح الشد
من العوائل لمنازلها بسبب الحرب، حيث يضطر معظمها للسكن في خيام مهترئة ال تقي برد 

 الشتاء.

ليرة  400ووفقًا لمراسلنا فإن ثمن الليتر الواحد من مادة المازوت )الديزل( قد وصل إلى ما يقارب )
سعر الطن الواحد من ليرة سورية( في حين بلغ  9500سورية(، وسعر أسطوانة الغاز نحو )

 ألف ليرة سورية(. 100الحطب إلى )

وفي موضوع مختلف، زار نائب المدير العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق 
 مخيم حندرات في حلب. 12 -11االدنى )األونروا( ليكس تاكنبرغ، يوم أمس االثنين 

 
من "مايكل امانيا" و"مرفت أبو راشد" مديرة الوكالة  واطلع تاكنبرغ خالل زيارته التي رافقه بها كل

بحلب، على حجم الدمار الذي تعرض له المخيم، كما زار بعض العائالت التي عادت مؤخرًا إلى 
منازلها المدمرة بعد أن انقطعت بهم السبل وَلم يجدوا مأوى يأويهم، وخاصة بعد إجبارهم على 



 

في السكن الجامعي بحلب، وبعد انقطاع األمل بتدخل الخروج من مركز إيواء الوحدة التاسعة 
 والجهات المعنية بإعادة تأهيله.)األونروا( 

من جانبهم طالب عدد من الناشطين وأهالي مخيم حندرات من ووكالة غوث وتشغيل الالجئين 
 ا.الفلسطينيين )األونروا( بإعادة إعمار مخيمهم وعودتهم إلى منازلهم التي أجبروا على النزوح منه

 

 2017ديسمبر  -كانون األول  12فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3615) •
 ( امرأة.463)

( 106( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1644) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية حصار الجيش  •
 ( على التوالي.1609يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 204) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1346انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1186)

( يومًا، ودمار أكثر 445يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئيًا. %80من 

، في حين 2016حتى نهاية  ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


