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معارك ضارية على مشارف مخيم حندرات بحلب وسط غموض يكتنف "
 "مصيره

 
 
 "777 "الجئاً فلسطينياً معتقالً ومختطفاً منذ بداية األحداث في سورية. 

 الجئان فلسطينيان يقضيان في سورية. 

  يعود مجدداً إلى مخيم اليرموكشبح الجوع. 

 مخيم خان دنون أوضاع إنسانية مزرية وواقع مرير. 

 اإلفراج عن ثالثة الجئين فلسطينيين بينهم إمرأة. 

  في " األونروا"أهالي مخيم اليرموك المهجرين في لبنان يعتصمون أمام مكتب
 .طرابلس

 02,222و الجئ فلسطيني أصبحوا مشردين داخل سورية، 702,222: األونروا 

 .الجئ فروا منها

  الفلسطينيون العائدون من سورية إلى غزة يعانون من تردي أوضاعهم
 .اإلقتصادية والمعيشية
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 ضحايا
 .تحت التعذيب في سجون النظام السوري " أحمد أبو حجر" قضى الالجئ الفلسطيني

التي إندلعت على من سكان مخيم النيرب جراء اإلشتباكات ( عاما   13" )أحمد إدريس" ىقضفيما 
جبهة المالح في حلب، يذكر أنه أنشق عن جيش التحرير الفلسطيني والتحق بصفوف قوات 

 .المعارضة السورية

 
 أحمد إدريس

 احصائيات
ذكر فريق التوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الالجئين الفلسطينيين 

بداية األحداث في سورية وحتى يوم شخصا  منذ  777المعتقلين والمختطفين بلغ 
31/37/7132. 

 
 آخر التطورات

تدور اشتباكات ومعارك عنيفة على مشارف مخيم حندرات بحلب بين القوات المحسوبة على 
المعارضة السورية من جهة وقوات الجيش النظامي المدعوم بقوات الدفاع الوطني ولواء القدس 

جميع أنواع األسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، تزامن الفلسطيني من جهة أخرى، استخدمت فيها 
ذلك مع قصف قوات النظام للمخيم والمناطق المحيطة به بعدد من صواريخ أرض أرض، ما 
خلف دمارا  كبيرا  ووقوع خسائر بشرية، في حين تتضارب األنباء حول مصير مخيم حندرات حتى 

 .لحظة إعداد التقرير
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جوع يخيم على أرجاء مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق في غضون ذلك عاد شبح ال
عن توزيع مساعداتها الغذائية ( األونروا)بسبب توقف وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

لألسبوع الثاني على التوالي وذلك نتيجة عمليات القنص التي يتعرض لها األهالي أثناء توجههم 
إضافة لإلشتباكات الُمفتعلِة التي تدور في مكان توزيع المساعدات، فيما  لإلستالم السلل الغذائية،

دخال المواد التموينية إليها من معاناة أهالي اليرموك  ضاعف قرار إغالق حاجز بيت سحم وا 
 .الذين كانوا يذهبون لشراء بعض المواد الغذائية من تلك المنطقة

 .ت جراء الحصار ونقص العاية الطبيةضحية من أبناء مخيم اليرموك قض" 357"يشار أن 
على التوالي، في ظل " 317"وفي سياق آخر يدخل انقطاع المياه عن منازل مخيم اليرموك يومه 

 .استمرار انقطاع الكهرباء وكافة الخدمات األساسية فيه
إلى ذلك يعيش سكان مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين الواقع جنوب العاصمة السورية 

الة من عدم اإلستقرار والترقب من مصير مجهول، سيما في األسابيع القليلة الماضية، دمشق ح
بعد أن ارتفعت حدة األعمال القتالية في المناطق والبلدات المتاخمة له بين قوات المعارضة 

( القيادة ــ العامة)السورية والجيش النظامي ومشاركة بعض أبناء المخيم المنتمين للجبهة الشعبية 
فتح اإلنتفاضة في القتال إلى جانب الجيش النظامي، مما جعل المخيم عرضة للقصف وسقوط و 

 .عدد من القذائف على أماكن متفرقة منه أدت إلى وقوع العديد من الضحايا والجرحى
ووفقا  لإلحصائيات التي أصدرتها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية مطلع الشهر 

الذين قضوا من أبناء مخيم خان دنون بسبب األحداث الدائرة في الماضي فإن عدد الضحايا 
 .شخصا  " 37"سورية بلغ 

ومن جانب آخر ونظرا  للموقع الجغرافي الذي يتمتع به مخيم خان دنون فقد أحكم الجيش النظامي 
قبضته األمنية على مداخله ومخارجه فأقام حاجز على بوابته الرئيسية وجعل من شوارعه طريقا  

 .إلنطالق آلياته إلى جبهات القتال مع قوات المعارضة في القرى المجاورة
 

 اعتقال
ديسمبر ــ / 9من أبناء مخيم العائدين بحمص يوم " محيي الدين درويش"اعتقال الالجئ الفلسطيني

، وذلك بعد مداهمة منزله،علما  بأنه في العقد السابع من العمر، ومن أهالي 7132/ كانون األول
 .صفد في فلسطين مدينة
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 إفراج
أبناء مخيم العائدين " دمحم عيسى شطارة"أفرج األمن السوري عن ثالثة الجئين فلسطينيين هم

يشار  ،، وذلك بعد اعتقال دام قرابة الثالثة أشهر7132/ديسمبر ــ كانون األول  /31بحمص يوم 
 .طينأنه في العقد الثالث من العمر، وهو من أهالي قرية ترشيحا في فلس

/ ديسمبر ــ كانون األول/ 35أبناء مخيم العائدين بحمص يوم " محمود درويش"كما أفرج عن
، بعد إعتقال دام قرابة الشهر، يذكر أنه في بداية العقد الثالث من العمر، من أهالي مدينة 7132

 .صفد في فلسطين
الشيح بعد اعتقال دام  من سكان مخيم خان" مي سمير الخالدي"فيما أفرج عن الالجئة الفلسطينية

 .ألكثر من سبعة أشهر، يذكر أنها اعتقلت من قبل عناصر حاجز كوكب
 

 األونروا
 501,111إن الجئي فلسطين البالغ عددهم " قالت نائب المفوض العام لألونروا مارغوت إيليس

 والذين تضرروا جراء األزمة السورية يشعرون بشكل متزايد بأنهم محاصرون ومعزولون وغير
مرحب بهم في المنطقة، وأضافت أنه من أصل الجئي فلسطين المسجلين لدى األونروا في سورية 

شخص منهم قد أصبحوا مشردين داخل  711,111الجئ، فإن حوالي  501,111والبالغ عددهم 
إن أولئك الذين وصلوا لبنان واألردن .الجئ فروا من البالد 11.111 البالد، وهنالك ما يقارب من

واجهون عوائق قانونية خطيرة تفاقم األوضاع المعيشية الصعبة للغاية بحيث تجعل ومصر ي
 .العديدين يتخذون قرارهم بالعودة إلى المخاطر داخل سورية
والخاصة  7135خطة لعام ( األونروا)إلى ذلك أطلقت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

مليون دوالر من  235.2 ض الخطة الحاجة لمبلغوتستعر .باالستجابة اإلقليمية لألزمة السورية
أجل تلبية االحتياجات الدنيا لالجئي فلسطين الذين يعانون من صعوبات جسيمة نتيجة النزاع في 

مليون دوالر منها لدعم االحتياجات اإلنسانية لالجئي  179سورية، حيث سيتم تخصيص 
مليون  30,5ن دوالر ولألردن مبلغ مليو  01,5فلسطين داخل سورية، فيما سيخصص للبنان مبلغ 

مليون دوالر من أجل االستجابة الطارئة خارج نطاق  0,2وهنالك أيضا حاجة لمبلغ .دوالر
عمليات تلك األقاليم، وذلك يشمل المعونة النقدية للعائالت الفلسطينية من سورية داخل غزة 

 .وعمليات التنسيق والدعم وكسب التأييد اإلقليمية
 
 



 

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

 

 لبنان
اعتصم أهالي مخيم اليرموك المهجرين من سورية إلى لبنان أمام مكتب األمم المتحدة في 

القاضية بوقف مساعداتها عن الالجئين الفلسطينيين من " األونروا"طرابلس، وذلك للتنديد بسياسة 
والتي تهدف الى " األونروا"سوريا في لبنان، كما أدان المعتصمون سياسة التمييز التي تتبعها 

تشريد الشعب الفلسطيني نحو بالد الشتات، وحذروا من انفجار شعبي وشيك داخل المخيمات في 
 .حال لم يتم وضع خطة طوارئ كاملة وعاجلة تتناسب وحجم الالجئين

" األونروا"وفي ختام اإلعتصام، سلم المعتصمون مذكرة باسم فلسطينيي سورية في لبنان إلى مدير 
 .في الشمال ستكون ملجأ لعائالتهم" األونروا"نفد وان مكاتب  هّددوا فيها بأّن صبرهم قد

 
 أمام مكتب األمم المتحدة في طرابلساإلعتصام 

 غزة
يعاني فلسطينيو سورية الذين عادوا إلى قطاع غزة من تردي أوضاعهم اإلقتصادية، إذ يعانون 

لهم وزارة العمل ضمن أشهر من انقطاع رواتبهم التي كانت تصرفها  5من أزمات عديدة أهمها 
بقطع مساعداتها ( األونروا)البطالة منذ خمسة أشهر، فيما قامت وكالة  (العمل المؤقت)بند 

 .النقدية عنهم منذ أكثر من ثالثة شهور
وبناء  على ذلك طالبت العائالت الفلسطينية السورية في غزة دائرة شؤون الالجئين التابعة لمنظمة 

مسؤولياتها تجاههم، خاصة فيما يتعلق بدورها بتوفير مسكن مالئم  التحرير الفلسطينية بتحمل
لهم، ومصادر دخل ثابتة لتوفير حياة كريمة، وتعليم جامعي مجاني، كما طالبوا وزير الشؤون 
االجتماعية بتشكيل لجنة لمعالجة هذا الملف وضمان دمجهم في المجتمع الفلسطيني وحصولهم 

 .على الرقم الوطني
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 /وأكتوبر 7133شباط /األسرة الفلسطينية القادمة من سوريا إلى القطاع بين فبراير يذكر أن عدد
فردا وذلك بحسب  112أسرة تتألف من  771، والمسجلة لدى الوزارة، بلغ 7132تشرين األول 

 .إحصائيات وزارة الشئون االجتماعية في غزة
إن عدد الفلسطينيين العائدين من ( األونروا)بينما قالت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

 .2011آذار / شخص منذ مارس 3111سوريا، والمسجلين لديها، وصل إلى نحو 
 

 كانون األول الجاري  -ديسمبر 91المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام حتى 
 ار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمر : مخيم اليرموك

 905يوما ، والماء لـ  393وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  ،على التوالي 235لليوم 
 .ضحية 921يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية
 .يوم على التوالي 434

 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة
 .يوم على التوالي 404

 وعات يوما  بعد سيطرة مجم 304نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات
 .المعارضة عليه

 يوما  النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام للخدمات األساسية  541حوالي : مخيم درعا
 .داخله

 استمرار النقطاع الطرقات الواصلة بينه وبين مركز المدينة باستثناء  :مخيم خان الشيح
 ."خان الشيح -زاكية"طريق 

  ة البطالة وغالء المعيشةاستمرار األزمات االقتصادية خاص :مخيم خان دنون. 
 الوضع هادئ نسبيا   :العائدين في حمص وحماةو  الرملو  السيدة زينبو  مخيمات جرمانا

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها


