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مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تطلق خدمتها اإلخبارية عبر "
 "التلغرام"

   

 
 

 تفاقم معاناة الالجئين الفلسطينيين إثر انخفاض درجات الحرارة ونفاد المحروقات 

  العائدين في حمص بعد توزيع بعض المساعدات الفاسدة حالة استياء بين أبناء مخيم
 عليهم

 مخيم السبينة المنسي سكانه يطالبون بالعودة إليه 

 فقدان الجئ فلسطيني على الحدود التركية السورية 

 األونروا تقوم بتعبئة بطاقات الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان 
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 مجموعة العمل من أجل فلسطينيين سورية
في " تلغرام"أطلقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية خدمتها اإلخبارية عبر تطبيق 

الهواتف الذكية، وتشمل هذه الخدمة عرض آخر األخبار واالحصائيات والتقارير المتعلقة 
 .بفلسطينيي سورية

مجموعة "ويمكن متابعة قناة مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا في تلغرام عبر كتابة 
في الخانة المخصصة لذلك داخل التطبيق،  Actionpal@ فلسطينيي سورية، أو/ العمل 

 .والضغط على زر المتابعة
يشار أن تطبيق تلغرام معروف بخصوصيته في عدم معرفة أرقام هواتف المشتركين بالخدمة، 

تيح لك ويتمّيز بحفظ جميع الرسائل منذ إنشاء القناة بشكل تراكمي يسمح بالرجوع اليها، وي
الخيار بعد عرض الوسائط من صور وفيديوهات دون تنزيلها على جهازك مما ال يؤثر على 

 .مساحة التخزين في جهازك

 
كانت قد انطلقت بمبادرة جماعية من " مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"ويذكر أن 

سورية وتوثيقها، شخصيات فلسطينية وعربية لمتابعة االنتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو 
حيث تعمل المجموعة على صعد مختلفة فيما يتعلق بفلسطينيي سورية من ناحية توثيق ورصد 

 .األحداث الميدانية اليومية ألوضاعهم، وتوجيه النداءات اإلنسانية من أجلهم
يمكنكم االشتراك بقناة مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية على برنامج التلغرام عبر 

 :ن التاليةالعناوي
  فلسطينيي سورية/مجموعة العمل 
  https://telegram.me/actionpal 

 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftelegram.me%2Factionpal&h=WAQGELYU_AQFki5_dZoOl9nj44dw28llDFVQN-beKhQsThQ&enc=AZOEyWRnLPQDl_vQGKs6_bJXLikedVAxleXRdPjNfrBDgmzxRoMcpMmX4pLDBp_7iR7qu68upIBR-VEGHr5CbfO8XVTWN75CH8qIykMc47I7oBtcYlrTK8ZB8RD-DmVo4NYlCp9PRJiF-f3y51qh_EX4RAnhnU1t-vZ7Y3I82olCXA&s=1
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 التطورات آخر 
تتفاقم معاناة الالجئين الفلسطينيين في سورية إثر انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خالل 

حيث تعاني معظم المخيمات الفلسطينية في سورية من شح كبير في  ،األيام الماضية
أو بسبب انقطاع  ،المحروقات، إما بسبب الحصار المشدد المفروض عليها مثل مخيم اليرموك

الطرقات الواصلة بينها وبين باقي المناطق المجاورة كمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين 
ها في حال توافرها، مما يدفع األهالي إلى شراء الحطب بريف دمشق، إضافة إلى ارتفاع ثمن
 .الذي تتفاوت أسعاره بين مخيم وآخر

األمر الذي يضيف أعباء كبيرة على كاهل العائالت الفلسطينية المهجرة التي تعاني أساسًا من 
 .مشكالت اقتصادية، سببها تبعات النزوح من إيجارات مرتفعة وبطالة، وغالء المعيشة

 
بالذكر أن معظم الالجئين الفلسطينيين في سورية كانوا قد نزحوا عن مخيماتهم إثر  الجدير

 .استهدافها بشكل مباشر بالقصف واالشتباكات والحصار
من وجه آخر لمعاناة الالجئين الفلسطينيين في سوريا يشكو أبناء مخيم العائدين في حمص، 

ديدة، وأكد ناشطون فلسطينيون من خالل فساد بعض المساعدات الغذائية المقدمة لهم ولمرات ع
صور تم نشرها على مواقع التواصل االجتماعي، ُتظهر فيها بعض المساعدات التي تقدمها 

 .تسوس المواد الغذائيةو  جهات دولية وهي تحتوي على حشرات
ومن جانبهم تساءل الناشطون عن سبب اإلهمال الشديد من قبل الجهات القائمة على توزيع 

ات، فيما عّبر بعضهم عن خشيتهم من أن تكون تلك التصرفات مقصودة بهدف المساعد
تضييق الخناق على األهالي في المخيمات الفلسطينية، كون الحادثة تكررت على أبناء مخيم 

 .اليرموك المحاصر
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يشار أن مخيم العائدين في حمص والذي يسيطر عليه الجيش النظامي يعيش تحت تشديد أمني 
سبوق، حتى أن سكانه باتوا يشعرون بأنهم في معتقل أو سجن كبير، مما مكثف وغير م

 .ضاعف من معاناتهم االقتصادية وانعكس سلبًا على أوضاعهم المعيشية

 
وفي ريف العاصمة دمشق طالب سكان مخيم سبينة لالجئين الفلسطينيين الذي يقع بالقرب من 

متر مربع في  00222دمشق على مساحة كيلومترًا جنوب مدينة  41مدينة سبينة على مسافة 
 .بالعودة إلى منازلهم, منطقة صناعية نشطة

وذلك بعد أن أجبروا على تركها بسبب االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الجيش النظامي 
ومجموعات من المعارضة المسلحة والتي انتهت بسيطرة الجيش النظامي على المخيم بشكل 

ى التوالي، وبحسب وصف السكان بأن مخيمهم بات منسيًا من قبل يومًا عل(032)كامل منذ 
الحكومة السورية والفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وأن تلك الجهات تتجاهل 

 .بشكل مقصود معاناتهم وأزماتهم االقتصادية الناجمة عن عدم العودة إلى ممتلكاتهم ومخيمهم
نة مالذًا آمنًا في بداية األزمة ألهالي المخيمات والبلدات وكان المخيم قد شكَّل وبلدة سبي

ومع توسع أعمال العنف في الريف الدمشقي تأثرت بلدة سبينة بدايةً  دون المخيم  ،المجاورة
لدرجة أن الكثير من سكان البلدة التجؤوا إلى المخيم ومنهم من استأجر سواء كانوا سوريين أو 

 .تقريباً  0240طاق المخيم اإلداري حتى نهاية عام فلسطينيين من المقيمين خارج ن
رزح المخيم تحـت حـصار خانق ضمن الحصار الذي فرض على المنطقة  0243مع بداية عام 

صحنايا والكسوة " الجنوبية لدمشق ما اضطر العديد من سكانه للنزوح إلى المناطق المجاورة كـ 
واستمرت حاالت النزوح مع اشتداد الحصار فضاًل عن النزوح إلى مخيمي خان الشيح ودنون 

 .حتى أصبح المخيم شبه فارغ السيما بعد أن تعرض لقصف مباشر ولمرات عدة
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ووفق مشاهدات من  ،0440243بعد أن سيطر الجيش النظامي على البلدة والمخيم بتاريخ 
من المخيم مدمر % 02أفادوا بأن أكثر من " سمح له بالدخول من موظفي القطاع الحكومي 

تدميرًا شبه كامل وتحديدًا المنطقة الممتدة من جامع معاذ بن جبل وهو مايشكل المدخل الغربي 
نروا آخر للمخيم وحتى فرن المخيم المعروف بفرن األكراد، وبقية المنطقة حتى مدارس األو 

 .حدود المخيم من جهة الشرق تحتاج ترميم إال أن وضعها أفضل نوعًا ما

 
أن البيوت التي لم تدمر ومحسوبة على المعارضة قد تم حرقها، وفي الغالب معظم "وأضافوا 

 ."البيوت التحوي إال المتاع الثقيل
مخيم فقط وباقي البلدة للجان الشعبية التابعة للقيادة العامة بدخول ال 0243 44/44سمح يوم 

 .تحت سيطرة النظام ولم يسمح لسكانه بالعودة إليه
أحد أبناء مخيم خان دنون على الحدود " خالد حالوة"من جانب آخر ُفقد الالجئ الفلسطيني 

 .التركية منذ عدة أيام، ولم ترد معلومات أو أنباء عن مصيره حتى لحظة صياغة الخبر
خان دنون وبعض صفحات الفيس بوك المعنية بنقل أخبار وقد أطلق عدد من ناشطي مخيم 

ابن "هاشتاغ "مخيم خان دنون حملة للبحث عن ابن مخيمهم جاءت عبر وسم 
 ."بمعلوماتكم_ساندونا #  في تركيا وفي شمال سوريا حالوة_خالد #  مخيمنا

الفلسطينيين السوريين فروا من أحداث الحرب في سوريا يشار إلى أن اآلالف من الالجئين 
كون السلطات التركية ال تعطي للفلسطيني  ،ودخلوا األراضي التركية بطريقة غير شرعية

 .ومنها عبروا نحو الدول األوروبية بطرق غير شرعية ،السوري تأشيرة دخول ألراضيها
 

 لبنان
اصة بالالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين قامت األونروا بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخ

لكل شخص، وكانت األونروا قد $ ( 00)ل حوالي .ألف ل ٠٤في لبنان وتم صرف بدل طعام 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A8%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%85?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A8%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%85?source=feed_text
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عن العائالت المهجرة بذريعة نقص التمويل وعدم وفاء الدول $ 422قامت بقطع بدل اإليواء 
 .المانحة بتقديم مساعداتها

 .سطيني سوري موزعين على المخيمات والمناطق اللبنانيةالجئ فل 10222يشار ان حوالي 
 

 5172/ نوفمبر  -تشرين الثاني / 71فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 10,222)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و(15,500)  •

" األونروا"احصائيات وكالة الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق ( 0222)لبنان، 
 .0240لغاية يوليو 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 30)أكثر من  •
مجموعات القيادة العامة على المخيم و  استمرار حصار الجيش النظامي: مخيم اليرموك •

( 108)يومًا، والماء لـ ( 838)من على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر ( 008)لليوم 
 .ضحية( 401)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 032)

مجموعات يومًا بعد سيطرة ( 834)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 02)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 000)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


