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و اعتقال ..تأجيل زيارة وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى دمشق"
 "الجَئين فلسطينيين أثناء عودتهما من لبنان إلى سورية

 
 

 671: مجموعة العمل " ً ً قضوا جراء الحصار ونقص الرعاية الطبية الجئا فلسطينيا

 .خالل شهر واحد" 16"في مخيم اليرموك بينهم 

 ثالثة الجئين فلسطينيين قضوا في سورية. 
  قصف عنيف على المناطق المحيطة بمخيم خان الشيح واستمرار إغالق المنفذ

 .الوحيد ألبناء المخيم

  اندالع اشتباكات بين عائلتين في حلب يرخي بظالله الثقيلة على مخيم النيرب 
 توزيع مساعدات غذائية على أطفال فلسطينيي سورية المهجرين في مخيم البداوي 
 إطالق مشروع تشجير شوارع مخيم خان الشيح 
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 ضحايا
دمحم " الشاب: ثالث ضحايا قضوا في سورية هم

من مرتبات جيش التحرير " جمال موعد
الفلسطيني، قضى جراء الصراع الدائر في 

من سكان " أبو لؤي سعدية"سورية، فيما قضى 
مخيم اليرموك، تحت التعذيب في سجون 

أمنة "النظام السوري، والالجئة الفلسطينية 
قضت نتيجة نقص التغذية " حسين عمايري 

 .اليرموك وانعدام العناية الطبية في مخيم
إلى ذلك أشار فريق التوثيق في المجموعة إلى 

منهم قضوا  "16"شخصًا من أبناء اليرموك قضوا نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية  671أن 
 ،4162، فيما قضى ستة الجئين خالل شهر يناير عام 4166/كانون الثاني  –في شهر يناير 

في شهر آذار، وثالثة آخرين في شهر نيسان خمس ضحايا خالل شهر فبراير، وخمسة الجئين و 
 .ابريل الحالي –
 

 آخر التطورات
أكدت مصادر إعالمية فلسطينية أن وزارة الخارجية السورية اعتذرت عن استقبال الوفد الفلسطيني 
الذي شكلته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي كان مقررًا أن يتوجه يوم أمس 

دمشق، وأشارت المصادر أن االعتذار السوري جاء على خلفية االرتباك والتناقض  اإلثنين إلى
 .الذي ساد موقف قيادة منظمة التحرير حيال كيفية التعاطي مع أزمة مخيم اليرموك

إن سورية طلبت تأجيل زيارة " :وبدوره قال أحمد مجدالني مبعوث السلطة الفلسطينية إلى دمشق
أن سورية طلبت تأجيل وليس "و "كان مقررًا يوم اإلثنين لألسبوع المقبلوفد منظمة التحرير الذي 

هناك خالفات يذكر  "رفض زيارة الوفد الفلسطيني لمدة أسبوع بسبب انشغاالت داخلية هناك
 .من مخيم اليرموك "داعش"فلسطينية حول كيفية إخراج 

لعاصمة السورية دمشق، إلى ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة يوم أمس في مخيم اليرموك جنوب ا
" داعش"حيث شهدت المنطقة الشمالية منه مواجهات بين الفصائل الفلسطينية من جهة وتنظيم 

وجبهة النصرة من جهة أخرى، فيما شنت المجموعات المسلحة المحسوبة على المعارضة 
في  "داعش"السورية وكتائب أكناف بيت المقدس هجومًا على مقر تابع لجبهة النصرة وتنظيم 

 

 "أمنة حسين عمايري "
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منطقة دوار فلسطين جنوب المخيم، أسفر عن اعتقال أكناف بيت المقدس لعنصرين من تنظيم 
 .المسؤول األمني في تنظيم داعش" أبو صهيب" وجبهة النصرة، ُعرف منهما المدعو" داعش"

و "علي الطويل "في غضون ذلك اعتقلت األجهزة األمنية السورية كل من الالجَئين الفلسطينيين 
من أبناء مخيم خان الشيح في دمشق، وذلك بعد عودتهما من لبنان إلى " صباح الدالي أشرف "

 .سورية دون معرفة أسباب ومكان االعتقال
فيما تعرضت المناطق المحيطة بمخيم خان الشيح للقصف من قبل الجيش السوري حيث ُسجل 

مزارع  -الشيح خان )برميل استهدفت مناطق  41و قذيفة مدفعية 211سقوط ما يزيد عن 
وقامت قوات الجيش بإطالق قنابل ضوئية ( أطراف بلدة زاكية - 637محيط الفوج  -العباسة 

 .في سماء محيط الفوج

 
 مخيم خان الشيح

يأتي ذلك عقب الهجوم المباغت التي قامت به مجموعات المعارضة السورية المسلحة على موقع 
اشتباكات عنيفة بينهم وبين قوات النظام على  ، فاندلعت٧٣١الجيش السوري والمعروف بالفوج 

 .أطراف الفوج وتالها أعمال القصف بالبراميل وراجمات الصواريخ
طالق نار مفاجئ مما منع أبناء  -وتم اغالق طريق خان الشيح  زاكية بسبب تعرضه للقصف وا 

حيث قّدم أهالي البلدة  ،مخيم خان الشيح ممن كان خارج المخيم من دخوله وبقائهم في بلدة زاكية
 المساعدات الالزمة لهم وقاموا باستضافتهم لحين التمكن من العودة للمخيم 

 ،زاكية هو المنفذ الوحيد الذي يربط مخيم خان الشيح بالمنطقة -يشار إلى أن طريق خان الشيح 
طالق النار مما يمنع أبناء المخيم من الخروج والدخول إليه باإلضافة  ،ويتعرض دومًا للقصف وا 

 .إلى توقف دخول المواد الغذائية وخاصة مادة الخبز مما يزيد من معاناة األهالي في المخيم
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وفي سياق مشابه أفاد مراسل مجموعة العمل أن مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب 
طقة تل شعيب، سكان منو  شهد توترًا أمنيًا كبيرًا، نتيجة اندالع اشتباكات بين أهالي قرية النيرب،

أسفرت عن سقوط أربعة أشخاص من كال الطرفين، وعلى آثرها قام الطرفان بوضع حواجز على 
ومن ضمنها حاجز تم وضعه في مخيم النيرب، نتيجة موقعه  ،الطرقات المؤدية إلى القريتين

 جزالجغرافي الذي يتوسط القريتين، وأضاف المراسل بأن عناصر لواء القدس قاموا بإزالة الحا
طرد العناصر منه، إال أن تلك العناصر رفضت ذلك، وقاموا بإطالق النار في الهواء كما هددوا و 

وأشار المراسل إلى أن الخالف قد تم حله  ،بأنهم سيطلقون النار على المارة من سكان المخيم
 .بعد تدخل الضابط المسؤول عن مطار النيرب العسكري 

ناة أهالي مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين على الجانبين وباالنتقال إلى حماة حيث تتركز معا
األمني واالقتصادي، حيث يعيش شباب المخيم حالة من القلق والخوف من االعتقال وذلك بسبب 
انتشار العديد من حواجز الجيش النظامي داخل وخارج المخيم، مما دفع العديد من شباب المخيم 

 .دمة العلم اإللزاميةإلى مغادرته خاصة من هم في سن خ
أما في الجانب االقتصادي فيشكوا األهالي من انتشار البطالة في صفوفهم وذلك بسبب الوضع 
األمني المتوتر الذي ألقى بظالله على أبناء المخيم الذين فقد معظمهم عمله وأصبح يعتمد بشكل 

 .كامل على المساعدات اإلغاثية التي يتم توزيعها بين الحين واآلخر
 

 لجان عمل أهلي
قامت هيئة فلسطين الخيرية بإطالق مشروع تشجير شوارع " نزرع الحياة رغم الموت"تحت شعار 

مخيم خان الشيح، كما قام الفريق التطوعي في الهيئة بتنظيف الشارع الرئيسي، وتوزيع المياه 
 .على أهالي المخيم

 
 مشروع تشجير شوارع مخيم خان الشيح
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األحداث في سورية كان للهيئات والمؤسسات اإلغاثية العاملة في المخيمات يشار أنه مع بداية 
الفلسطينية في سورية ومنها هيئة فلسطين الخيرية دورها البارز في احتضان واستقبال واحتواء 
الوافدين وباتت هذه الجمعيات تعمل من أجل التخفيف من معاناتهم وتقديم الخدمات اإلغاثية 

 .لهم
 

 لبنان
جنة فلسطينيي سوريا في لبنان بالتعاون مع مستوصف العناية الطبي في مخيم البداوي وزعت ل

كيس حليب أطفال لمن تبلغ أعمارهم السنة ومافوق من أطفال الالجئين الفلسطينيين  661 ،أمس
 .المهجرين من سوريا إلى لبنان

الجئًا ويعانون ( 26،311)ويبلغ عدد الالجين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان حوالي 
أوضاعًا معيشية صعبة، حيث يشتكون من أزمات اقتصادية ضاغطة نتيجة انتشار البطالة بينهم 
وعدم وجود دخل ثابت يقتاتون منه، هذا إضافة لوضعهم القانوني غير المستقر في لبنان جراء 

 .وا مساعداتها لهمعالوة على تقليص األونر ،القوانين التي وضعتها السلطات اللبنانية عليهم
 

 7102/ إبريل ــ نيسان / 72احصاءات وأرقام حتى : فلسطينيو سورية
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 72922)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 721)يومًا، والماء لـ ( 241)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 021)لليوم 
 .ضحية( 020)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجئًا في ( 016002)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  (80) •
ذلك وفق احصائيات و  الجئًا في مصر،( 06111)الجئًا في لبنان، ( 206211)األردن و
 .4162لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 201)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .والييومًا على الت( 220)
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أيام بعد سيطرة مجموعات ( 222)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%21)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 222)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .ار األزمات االقتصادية فيهامع استمر 
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة  :مخيم خان الشيح •

 . (خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


