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قضاء فلسطينَيين جنوب سورية يرفع حصيلة ضحايا الالجئين "
 "( ضحية3445إلى )

 

 
 

 .استياء بين نازحي مخيم اليرموك بعد فوضى توزيع المساعدات في بلدة يلدا 

 .غالء األسعار والنزوح عن منازلهم يضيف أعباًء اقتصادية على كاهل فلسطينيي سورية 

 .يوم طبي مجاني لألطفال الفلسطينيين السوريين في مستوصف البنيان في صيدا 
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 التطورات آخر

قضت الالجئة الفلسطينية "فوزية أبو عاتوق" من أبناء بلدة المزيريب أمس األول بعد قصف بلدة 
وأدى القصف إلى سقوط عدة ضحايا وجرحى بينهم  ،نصيب إلى الجنوب الشرقي من مدينة درعا

 أطفال.

وقال أحد الكوادر الطبية في مشفى قرية نصيب "إن المقاتالت الحربية الروسية استهدفت محيط 
 .المشفى بعدة غارات جوية مستخدمة الصواريخ الفراغية شديدة االنفجار"

فيما أكد مراسل مجموعة العمل أن أبو عاتوق كانت في زيارة البنتها في مشفى نصيب قبل أن 
 اراتها.تشن الطائرات الحربية غ

 
عامًا(، من أبناء مخيم درعا جراء  30"أدهم عمارة" ) كما قضى الالجئ الفلسطيني السوري 

مشاركته القتال إلى جانب قوات المعارضة السورية في المعارك المندلعة في حي المنشية بدرعا 
 .البلد جنوب سورية

( 3445ث الحرب إلى )مما يرفع حصيلة عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا منذ بدء أحدا
( ضحية فلسطينية من أبناء 358ضحية، بحسب احصائيات مجموعة العمل، من بينهم )

 محافظة درعا.
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التجمعات الفلسطينية ارتفاعًا كبيرًا في العمليات العسكرية بين و  وتشهد مناطق جنوبي سورية
التي يقوم بها  قوات النظام السوري ومجموعات المعارضة المسلحة وحملة القصف العشوائية

 .النظام السوري وتطال المدنيين

إلى ذلك، سادت حالة استياء كبيرة بين الالجئين الفلسطينيين النازحين من مخيم اليرموك إلى 
البلدات المجاورة، بعد حالة الفوضى التي جرت يوم أمس خالل توزيع المساعدات الغذائية على 

 العائالت.

يون في بلدة يلدا، أنه بعد الحديث عن دخول مساعدات وفي التفاصيل قال ناشطون فلسطين
إغاثية من حملة الوفاء األوروبية تجمعت األهالي منذ صباح يوم أمس، لكن بعد طول انتظار 

 ساعات، تم تغيير مكان التوزيع. 6تجاوز 

وأضاف الناشطون، وفي مكان التوزيع الجديد حدثت حالة فوضى كبيرة بين الالجئين تخللها 
ات حول أحقية البعض على اآلخر، فيما تهجم بعض األشخاص على السيارات المحملة مشاجر 

 بالمساعدات بشكل فوضوي.

ونوه الناشطون إلى أنه لم تنته حالة الفوضى إال بعد إطالق النار في الهواء من بعض األفراد 
لمشرفين على المسلحة، فيما حمل الناشطون مسؤولية الفوضى لسوء اإلدارة وعدم التنسيق بين ا

 الحملة والمكتب اإلغاثي.
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يشار إلى أن النظام السوري والمجموعات الموالية له تواصل حصارها على مخيم اليرموك، ويمنع 
داعش سيطرته على غالبية مناطق  -عودة أهالي المخيم إلى منازلهم، فيما يواصل تنظيم الدولة 

 .مخيم اليرموك

الفلسطينيون النازحون عن مخيماتهم في سورية من أزمات  وفي سياق غير بعيد، يعاني الالجئون 
اقتصادية متعددة أبرزها ارتفاع إيجارات المنازل في المناطق التي نزحوا عليها حيث يتراوح إيجار 

$، ويأتي هذا الغالء في ظل انتشار البطالة حيث أن معظم 350$ وحتى 150المنزل بين 
، يشار أن حي الزاهرة والميدان وجرمانا وبلدة قدسيا الالجئين قد فقدوا أعمالهم بسبب الحرب

 ومخيم خان دنون من أكثر المناطق التي تستقبل الالجئين النازحين عن مخيماتهم.

( ألف 171فيما أظهرت دراسة اقتصادية أن الحد األدنى لتكاليف معيشة األسرة السورية يتجاوز )
المواطنين والموظفين ال يتجاوز األربعين ألف  ليرة شهريًا علما أن متوسط الرواتب الشهرية لدى
 أي أقل من ربع كلفة معيشة األسرة السورية شهريا

و أوضحت الدراسة أن الغذاء احتّل المركز األول في أولويات األسرة السورية حيث يشغل الغذاء 
لألدوات  %7.3و،،%7.8واللباس بـ ،%9.3، ثم النقل بـ%28يليه السكن بنسبة  ،29%

 للحاجات األخرى. %8.2للتعليم، و %2.6و للصحة، %3.4لالتصاالت،  %3.7و منزلية،ال

 

 لجان عمل أهلي

بالتعاون مع جمعية التعاون اإلنساني أعلن مستوصف "البنيان" الطبي في صيدا جنوب لبنان، 
عن يوم طبي مجاني ألطفال المهجرين الفلسطينيين السوريين والسوريين، ومرضى المسالك 

بين الساعة التاسعة صباحًا والثانية عشرة ظهرًا، علمًا  2017-2-22ولية، وذلك يوم األربعاء الب
 أن المستوصف أقام عدة نشاطات طبية مجانية للتخفيف من معاناة الالجئين في صيدا.

يذكر أن إلى احصائيات غير رسمية تشير إلى انخفاض العدد اإلجمالي للفلسطينيين السوريين 
 ( ألف الجئ، وذلك نتيجة أوضاعهم المأساوية، واضطراب وضعهم القانوني.33لى )في لبنان إ
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 إحصائيات وأرقام حتى / 20/ شباط – فبراير/ 2017فلسطينيو سورية 

 (3445 حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )
 ( امرأة.456)

 (1164معتقل فلسطيني في أفرع األ )( 83من والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )
 امرأة.

  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 ( على التوالي.1341يدخل يومه )

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

 ( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1045انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 ( يومًا.853)

 ( يومًا، 1389أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 ( يوما.123والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

  حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ
 ( يومًا.1194)
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 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )في 2016 ،
( 17( ألف، وفي األردن )31طينيين في لبنان بحوالي )حين يقدر عدد الالجئين الفلس

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


