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 "قصف واشتباكات في مخيم اليرموك تسفر عن قضاء الجئ فلسطيني"
 

 
 

  كيان جديد يتبع للمعارضة السورية يقترح "إلغاء المخيمات الفلسطينية في سورية" ضمن

 ."خارطة طريق للسالم مع "إسرائيل

 توزيع بعض المساعدات على أهالي مخيم خان الشيح. 
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 ضحايا

أبو أدهم" في مخيم اليرموك جنوب العاصمة  -قضى الالجئ الفلسطيني "عدنان محمد خليل 
من جهة دمشق، وذلك خالل مشاركته القتال بين قوات النظام السوري ومجموعاته الموالية 

والمجموعات المسلحة من جهة أخرى، وهو أحد أفراد ما يسمى "قوات الدفاع الوطني" إحدى 
 .المجموعات الموالية للنظام السوري 

تجدر اإلشارة إلى أن مجموعات أمنية وعسكرية سورية وفلسطينية موالية للنظام السوري شكلت 
 .ات األمن والجيش النظاميخالل أحداث الحرب، مجموعات عسكرية للقتال إلى جانب قو 

 
 التطورات آخر

قصفت قوات النظام السوري يوم أمس مواقع تابعة لتنظيم "داعش" داخل مخيم اليرموك 
، اقتصرت أضرارها على الماديات بحسب شهود عيان من داخل المخيم، في حين المحاصر

اندلعت اشتباكات عند نقاط التماس بين المجموعات المسلحة وقوات النظام السوري والمجموعات 
 ."أبو أدهم -الفلسطينية الموالية لها، أسفرت عن قضاء الالجئ "عدنان محمد خليل 

ك يشتكون من أوضاع معيشية مزرية نتيجة استمرار الحصار التام إلى ذلك ال يزال سكان اليرمو 
الذي يفرضه الجيش النظامي والفصائل الفلسطينية الموالية له منذ أكثر من ثالثة أعوام على 

 .المخيم
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داعش لليرموك  –فيما ازدادت أوضاعهم الصحية والمعيشية سوًء وذلك بعد اقتحام تنظيم الدولة 
فرضه حصارًا خانقًا على بعض األهالي الذين يقطنون في منطقة عين و  ،2016مطلع إبريل 

 .غزال وذلك بحجة تبعية المنطقة لجبهة فتح الشام

 
كانون الثاني نبأ حول خطة  - يناير 15وفي سياق آخر، تداولت وسائل إعالم عديدة يوم األحد 

"إسرائيل"، تتضمن إلغاء  ما يسمى بـ"جبهة اإلنقاذ الوطني السوري" المعارضة السورية للتسوية مع
 .مخيمات الالجئين الفلسطينيين في سوريا

 -وأشارت قناة روسيا اليوم أن اإلذاعة "اإلسرائيلية" قد ذكرت أن جبهة اإلنقاذ الوطني السورية 
عرضت "خارطة طريق للسالم" بين سوريا و"إسرائيل"  -وهي كيان سوري معارض أنشئ مؤخرًا 

" وإيجاد تسوية عادلة لقضية الجوالن ترضي كال الشعبين السوري تتضمن اعترافًا "بإسرائيل
واإلسرائيلي واالنتقال بالعالقة بين سوريا و"إسرائيل" من مرحلة العداء إلى مرحلة الصداقة 

 .والتعاون ثم التحالف والعالقات االستراتيجية على حد وصفها

ين في سوريا وتحويلها إلى مناطق كما تتضمن خارطة الطريق إلغاء مخيمات الالجئين الفلسطيني
سكنية، وتجنيس الالجئين الفلسطينيين في سورية بالجنسية السورية، وحظر نشاط كافة 
التنظيمات السياسية الفلسطينية على األراضي السورية وعلى رأسها حماس والجهاد اإلسالمي، 
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فلسطينية الشرعية والوحيدة واعتبار البعثة الدبلوماسية للسلطة الفلسطينية هي الجهة الرسمية ال
 .للتعامل معها من قبل مؤسسات الدولة السورية

بدورها قالت "جبهة اإلنقاذ الوطني السوري" على صفحتها الرسمية في موقع التواصل اإلجتماعي 
( 700الفيس بوك إن منسقها العام "فهد المصري" سيلقي اليوم االثنين كلمة أمام أكثر من )

 .رض فيها بنود هذه المبادرةشخصية إسرائيلية يع

من جانبه شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، زكريا األغا، على "عدم أحقية 
جبهة اإلنقاذ باسترضاء حكومة االحتالل اإلسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية، قضية 

 ."العرب األولى

بًثا سياسّيًا يستهدف القضية الفلسطينية؛ بما مشيرًا في بيان نشره أمس األول إلى أن هناك "ع
مؤكدًا على أن  ،فيها قضية الالجئين، وأن تلك المحادثات ال تمثل رؤى الشعب السوري الشقيق"

"المخيمات الفلسطينية ستظل رمًزا لنكبة الالجئين الفلسطينيين وتشردهم ومعاناتهم وتضحياتهم 
 .انحتى نيل حقوقهم الكاملة" كما جاء في البي

وكان منسق "جبهة اإلنقاذ الوطني" السورية المعارضة، فهد المصري، قد وجه كلمة إلى 
اإلسرائيلي أكد فيها أن "سوريا الجديدة لن تكون قوة معادية  i24 اإلسرائيليين أطلقها عبر تلفزيون 

يس تعد بالتحالف بين سوريا، في حال سقوط الرئو  إلسرائيل"، وأنها "تمد يد العون إلسرائيل
 ."السوري بشار األسد، وإسرائيل
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 لجان عمل أهلي

ضمن برنامج "االستجابة العاجلة ألهلنا في المخيمات" وزعت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب 
( ربطة من مادة الخبز على أهالي مخيم خان الشيح لالجئين 2200الفلسطيني أمس األول، )

ها على ذوي االحتياجات الخاصة، إضافة الفلسطينيين بريف دمشق الغربي، كما وزعت مساعدات
إلى حليب األطفال، وذلك بعد أن سمحت حواجز الجيش النظامي بمرور الشاحنات التي تحمل 

 .المساعدات

يشار إلى أن غالبية من تبقى من أبناء مخيم خان الشيح يعتمدون على المساعدات المقدمة من 
النظام السوري بمنع عودة األهالي إلى المخيم الهيئات والمؤسسات اإلغاثية، فيما تواصل حواجز 

 .إال في بعض الحاالت االستثنائية

 

 إحصائيات وأرقام حتى 16/ كانون الثاني– يناير/ 2017فلسطينيو سورية 

  (3421) صيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ح
 .( امرأة 455)

 (1147)( 81معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )
 .امرأة 

وك القيادة العامة على مخيم اليرم –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
 .( على التوالي1307يدخل يومه )

 (190)  الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
 .غالبيتهم في مخيم اليرموك

 ( أيام وعن مخيم اليرموك منذ 1011انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 .( أيام826)

 ( يومًا، 1354ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) أهالي مخيم حندرات في حلب
 .( يوماً 89والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
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  حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ
 .( يوماً 1160)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى م79حوالي ) في 2016نتصف ،
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


