
 

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

 

 

 
 

 
 

( عائلة 726اإلقتتال في مخّيم عين الحلوة جنوب لبنان يزيد من معاناة )"
 "فلسطينية سورية

 

 
 

 .أحد مرتبات جيش التحرير الفلسطيني يقضي برصاص قناصة في ريف دمشق 

 .معلمو مدارس "األونروا" في المزيريب يحتجون على آلياتها في تعيين المدرسين 

 .فلسطينيو مخيم خان الشيح الالجئون في تركيا يوجهون نداء استغاثة 

 

 

 

 



 

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

 

 ضحايا

في  ،( عامًا، من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني23قضى الشاب "عبد الرحمن إحسان رستم" )
منطقة العتيبة بريف دمشق، وقالت مصادر إعالمية أنه قضى جراء إصابته برصاص قناصة في 

ين من جيش التحرير الفلسطيني قضوا في قذيفة مدفعية في العتيبة مجند 5الحنجرة، وذكرت أن 
 دون ذكر أسمائهم.

 
مما يرفع حصيلة ضحايا جيش التحرير الفلسطيني الذين قضوا منذ بدء أحداث الحرب في 

( ضحية، بحسب إحصائيات فريق الرصد في مجموعة العمل من أجل 198سورية إلى )
 .فلسطينيي سورية

جئين الفلسطينيين في سوريا ملزمون بالخدمة العسكرية في جيش التحرير يشار إلى أن الال
يتعرض كل من تخلف عن اإللتحاق به للمالحقة والسجن، في حين انشق العديد و  الفلسطيني،

 .من هذا الجيش وانضموا إلى مجموعات المعارضة لقتال النظام السوري 
 

 التطورات آخر

شتباكات التي تندلع بين الحين واآلخر في مخّيم عين الحلوة يفاقم التوتر األمني المستمر واال
شرقي مدينة صيدا جنوبي لبنان، من معاناة آالف العائالت الفلسطينية القاطنة فيه، ويزيد من 

( عائلة فلسطينية سورية هربت من أتون الحرب الدائرة في 726هواجس ومخاوف مايقارب )
 مان.سورية إلى لبنان بحثًا عن األمن واآل
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كانون الثاني/ يناير إطالق نار كثيف نتيجة إشكال  25فقد شهد مخّيم عين الحلوة يوم األربعاء 
مسلح وقع بين عائلتي قبالوي والبحتي في حي الزيب في الشارع التحتاني، أدت إلى وفاة الالجئ 

 "أحمد قاسم" وسقوط خمسة جرحى.

ئين، يعاني منها المئات من األطفال حالة عدم الشعور باألمان التي عبر عنها بعض الالج
والنساء والشيوخ في مخيم عين الحلوة، بسبب تداعيات الفلتان األمني المتواصل في المخّيم، كما 
يوّلد خسائر بشرية وماّدية فادحة، باإلضافة إلى تشريد قاطني المخيم وضرب الحياة االقتصادية 

 .واالجتماعية، وإغالق المؤسسات الصحية والتربوية

 
 -في سورية مرفوض هناك"، "وكالة الغوث الدولية  -من جانب آخر، وتحت عنوان "قبول هنا 

لمن تنادي("، وصلت رسائل إلى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي عذرًا ولكن ال مجيب )
سورية، من مدرسي مدارس وكالة األونروا في المزيريب جنوب سورية، يحتجون فيها على آليات 

 تعيين المدرسين في المدارس.الوكالة في 

لماذا لم تندرج اسماؤهم في قوائم المعلمين الذين تم تثبيتهم، ولماذا تم تثبيت وتساءل المدرسون "
ومن  2017مدرسين لم يعينوا على أساس المسابقات، في حين تم تثبيت مدرسين تعينوا عام 

 .لم يثبت في عمله؟" 2011تعين ودرس عام 



 

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

 

( مدرسًا في 205سائلهم "أن وكالة األونروا في فرع دمشق ثبتت )ويضيف المعلمون في ر 
( معلمًا فقط وفي المزيريب لم يثبت أحد من المدرسين 12عملهم، بينما في مدراس درعا ثبتت )

 4لغوث في درعا حيث فيها في عمله، مشيرين إلى أن المزيريب يضم أكبر مدارس وكالة ا
 ."(لعباسيةا -ترعان -قدس -عين الزيتون مدارس )

من جانبها ردت األونروا على ذلك من أنه ال يتوفر شواغر في المنطقة، إال أن مدرسي المزيريب 
لجة مشاكلهم والرد على قالوا إن كالمها غير صحيح، وطالبوها بإعادة دراسة حاالتهم ومعا

 .تساؤالتهم

قصف قوات النظام،  تجدر اإلشارة إلى أن عددًا من موظفي األونروا في المزيريب قضوا بسبب
منهم "حورية أحمد الصيد" التي تبلغ من العمر خمسين عامًا حيث عملت كرئيسة الممرضات في 
المركز الصحي التابع لألونروا في المزيريب بدرعا، وقضت بعد إصابتها بشظية نتجت عن 

 .انفجار بالقرب من مدرسة عين الزيتون التابعة للوكالة

عامًا، بعد أن أصابت قذيفة منزلها الواقع في منطقة شمال  57زوة"، وقضت الالجئة "سوزان غزا
الخط في درعا، حيث عملت سوزان كمعلمة في مدرسة العباسية التابعة لألونروا في منطقة 

 المزيريب.
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كما تعرضت مدراس األونروا في المزيريب للقصف مما خلف دمارًا كبيرًا فيها، وقضاء عدد من 
ارتكبت قوات النظام مجزرة مروعة في التجمع جراء القصف  18/2/2014الطالب، ففي يوم 

بالبراميل المتفجرة الذي استهدف مدرسة عين الزيتون التابعة لوكالة األونروا والمستوصف 
( 15الصحي التابع لها، وذلك أثناء تواجد الطالب داخل المدرسة، ما أدى إلى سقوط أكثر من )

تعرض التجمع النفجار كبير نتيجة إلقاء الطيران  9/2/2014 وفي يوم األحد ،ضحية فلسطينية
 40الحربي برميل متفجر بالقرب من مدرسة "ترعان" التابعة لألونروا أدى إلى إصابة حوالي 

 طالبًا باإلضافة ألربعة من موظفي المدرسة.

ا، إلى ذلك، وجهت العائالت الفلسطينية المهجرة من مخيم خان الشيح في سورية إلى تركي
نداءات استغاثة للمؤسسات الفلسطينية الرسمية والشعبية لتقديم يد العون والمساعدة لهم في ظل 
الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها في مدينة إسطنبول، وطالبوا باإلسراع في انقاذهم 

األراضي  ومدهم بكافة مستلزمات الحياة المادية والغذائية والصحية وتنظيم وضعهم القانوني على
 التركية مما يمكنهم من العمل والدراسة.

 15( الجئا بمعدل 90وكانت عائالت مخيم خان الشيح وصلت تركيا منذ شهر ويقدر عددهم بـ )
عائالت الزالت في جنوب تركيا، باإلضافة إلى عائالت  7أسرة تقيم في منطقة أسنيورت، و

 عا خطيرة.أخرى تسكن على الحدود السورية التركية تعاني أوضا

ونظرا للظروف المادية السيئة ألهالي مخيم خان الشيح، أجبرت كل ثالث إلى أربع عائالت على 
السكن في بيت واحد صغير، يفتقر إلى مقومات العيش من أدوات التدفئة والطبخ والغسيل، حيث 

ضع اإلنساني يعانون نقصا حادا في مستلزمات التدفئة والبرادات والغساالت وغيرها، مما فاقم الو 
 تدهورا في ظل أن العائالت لجئت من سورية الى تركيا فقط بمالبسها.

وخالل جولة ميدانية استطلعت أوضاع الالجئين ومشاكلهم واحتياجاتهم اإلنسانية والقانونية، 
حيث اشتكى األهالي من عدم قدرتهم على دفع ايجار المنازل وفواتير الكهرباء والماء والغاز، 

معاناتهم في تأمين قوت يومهم والعالج والحصول على الدواء، وكذلك عدم توفر  وتحدثوا عن



 

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

 

فرص العمل للشباب وفي حال وجدت تكون األجور قليلة جدا مقارنة بساعات العمل الطويلة 
 االنشاءات.و  والمضار الصحية الناجمة عن العمل في المصانع

من خالل المخاطرة بأنفسهم وأطفالهم كما تحدث األهالي عن معاناتهم في الدخول الى تركيا 
للوصول الى إسطنبول، وتعرضهم للسرقة واالبتزاز من قبل المهربين ودفعهم مبالغ مالية تقدر 

 دوالر للشخص الواحد، وذلك نظرا للتشديد التركي على الحدود مع سورية. 1800إلى  600من 

وية يفكرون بالعودة إلى سورية، وأشار الالجئون الفلسطينيون أنهم في ظل هذه الظروف المأسا
 نظرا لعدم قدرتهم على دفع ايجارات المنازل وتأمين قوت يومهم.

وعبر أطفال مخيم خان الشيح عن رغبتهم باستكمال الدراسة في تركيا، داعين كافة األطراف 
 التركية والفلسطينية الى مساعدتهم في دخول المدارس ومواصلة التعليم.

وطالب الجئو مخيم خان الشيح السلطة الفلسطينية ومؤتمر فلسطينيي تركيا وحركتي حماس 
وفتح بالتدخل العاجل وتقديم المساعدة اإلنسانية لهم وتنظيم وضعهم القانوني وتوفير فرص 

 العمل لهم.

تغلب كما دعوا المؤسسات اإلغاثية والدولية لتقديم كافة أشكال الدعم اإلغاثي ومساعدتهم في ال
 على مصاعب الحياة الباهظة في تركيا وانقاذهم من براثن المعاناة المتواصلة.

 

 2017 /يناير –الثاني كانون  /26 حتى وأرقام إحصائيات فلسطينيو سورية

 (3424 حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )
 ( امرأة.455)

 (1146معتقل فلسطي )( 81ني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )
 امرأة.

  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 ( على التوالي.1316يدخل يومه )
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 (190 الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب )
 ار غالبيتهم في مخيم اليرموك.الحص

 ( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1021انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 ( يومًا.831)

 ( يومًا، 1364أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 ( يومًا.98والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

 واجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ ح
 ( يومًا.1169)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )في 2016 ،
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة بألف فلسطينيي سوري.8ف، وفي تركيا )( آال6ألف، وفي مصر )


