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مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية تصدر تقريرها النصف سنوي "
 "حول أوضاع الالجئين الفمسطينيين من سورية

 
 

 "255" الجئاً فلسطينياً قضوا قنصاً منذ بداية األحداث في سورية .

 ضحية فلسطينية قضت في سورية. 

  قصف بالبراميل المتفجرة على مخيم حندرات وقذيفة هاون تستهدف مخيم
. اليرموك

 زيارة المقابر في مخيم اليرموك تقليد لم يتوقف رغم كل اآلالم والمعاناة .

 اندالع اشتباكات على أطراف مخيم خان الشيح .

 اعتقال الجئ فلسطيني من أبناء مخيم حندرات .

 األونروا توزع المساعدات المالية على أهالي مخيمي النيرب وحندرات. 

 اعتصام لفلسطينيي سورية في عين الحلوة .

 

 

 

 "طيساراًا 
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 ضحايا
من أبناء مخيم درعا لالجئين الفمسطينيين برصاص قناص  "محمد بشير المصري" قضى الشاب

 .متمركز في بناء الوسيم المقابل لممخيم
وبذلك يرتفع عدد الضحايا من الالجئين الفمسطينيين السوريين الذي قضوا قنصًا وبحسب ما 

أعمنتو مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية منذ بداية األحداث الدائرة في سورية وحتى يوم 
 .شخصاً " 255"أمس إلى 

 
 محمد بشير المصري

 آخر التطورات
استيدف الطيران الحربي مخيم حندرات لالجئين الفمسطينيين بحمب، حيث ألقت الطائرات براميل 

متفجرة عمى منازل المدنيين مما أسفر عن أضرار كبيرة في الممتمكات، يذكر أن المخيم الذي 
يسيطر عميو عناصر من الجيش الحر قد نزح عنو معظم سكانو وذلك بسبب تعرضو لمقصف 

 .المتكرر
في حين تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين جنوب دمشق لسقوط قذيفة مدفعية استيدفت 

 .المنطقة الواقعة خمف مقبرة الشيداء القديمة اقتصرت أضرارىا عمى الماديات فقط
فيما ال يزال الحصار المفروض عمى اليرموك مستمرًا منذ أكثر من عام حيث تقوم حواجز 

القيادة العامة بمنع إدخال المواد التموينية واألساسية إضافة – الجيش النظامي والجبية الشعبية 
 ضحية بسبب نقص التغذية 153إلى حركة األىالي عبرىا، حيث أدى الحصار إلى وقوع 

 .والرعاية الطبية
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 مكان سقوط القذيفة في مخيم اليرموك

ورغم القصف المستمر ، ومن جية أخرى ورغم الحصار القاسي والمستمر عمى مخيم اليرموك
قام أىالي مخيم اليرموك وعدد من المؤسسات ، ورغم الجوع والقير، المتواصل يوميًا عمى المخيم

المدنية واالغاثية بعد صالة عيد الفطر بزيارة مقبرة الشيداء كعرف اعتاد عميو أىالي اليرموك 
وتأتي ، منذ سنوات، حيث كانت تتجمع أعداد كبيرة من أبناء المخيم وقيادات الفصائل الفمسطينية

يسيرون في موكب ، يحممون الورود، الفرقة النحاسية لمكشاف الفمسطيني إضافة ألطفال الكشاف
 "الفدائي المجيول"طويل إلى تمك المقبرة، وعند وصوليم يضعون أكاليل الزىور بجانب نصب 

الذي يرمز إلى كل الشيداء الفمسطينين الذين لم تعرف ىويتيم ويعزفون النشيد الوطني 
 .ثم يتوجيون لقبور الشيداء، الفمسطيني

 
  في مخيم اليرموكزيارة مقبرة الشهداء
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يذكر أن مخيم اليرموك يحتوي عمى مقبرتين لمشيداء، إحداىما ىي مقبرة الشيداء الجديدة وفييا 
 15/5/2011في ذكرى النكبة " الزحف الى الجوالن"قبور العديد من الشيداء وخاصة شيداء 

 إضافة لقبر الشييد فتحي الشقاقي مؤسس حركة الجياد اإلسالمي 5/6/2011وذكرى النكسة 
 .في فمسطين

أما الثانية فيي مقبرة الشيداء القديمة، وفييا قبور اآلف من الشيداء الفمسطينيين الذين استشيدوا 
عمى مر تاريخ الثورة الفمسطينية من أبناء مخيم اليرموك، وفييا أيضا قبور عدد كبير من قيادات 

وفي مقدمتيم الشييد خميل الوزير والشييد سعد صايل القياديين التاريخيين في حركة ، ىذه الثورة
أضيف إلييم في ، إضافة لقبر الشييد أبو العباس قائد جبية التحرير الفمسطينية، فتح الفمسطينية

 .السنتين األخيرتين مئات من أبناء المخيم الذين قضوا جراء استمرار قصف المخيم
ومن جانب آخر سقطت قذيفة ىاون عمى منزل منيف الصالح فمسطيني الجنسية من سكان 

 .سيف الدولة بحمب دون أن تسفر عن وقوع إصابات

 
 عمى منزل منيف الصالح التي سقطتقذيفة ال

والجيش النظامي عمى أطراف " مجموعات الجيش الحر"وفي ريف دمشق اندالعت مواجيات بين
مخيم خان الشيح تزامن ذلك مع سماع أصوات انفجارات قوية نتيجة قصف المناطق والمزارع 
المتاخمة لو، ما سبب حالة من التوتر بين سكانو الذين يعانون من نقص حاد بالمواد التموينية 

والطبية وذلك بسبب االنقطاع المتكرر لمطرق الواصمة بين المخيم ومركز المدنية إثر أعمال 
 .القصف واالشتباكات التي تشيدىا المنطقة
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في غضون ذلك يعيش سكان مخيم النيرب حالة من الترقب والتوتر بسبب تصاعد وتيرة العنف 
وتدىور األوضاع األمنية في المناطق المحاذية لممخيم، إلى ذلك قامت وكالة غوث وتشغيل 

 ليرة سورية عمى أىالي 9000بتوزيع المعونة المالية لمبمغ  (ألونرواا)الالجئين الفمسطينيين 
مخيمي النيرب وحندرات بحمب شمال سورية عبر شركة اليرم بكافة فروعيا يومي السبت واألحد 

 لممستفيدين منيا، عمى أن يتم استئناف توزيع المساعدة 2014من تموز / 27/26الموافق 
 من شير أب ولغاية يوم 2المالية في شركة اليرم ابتداًء من يوم السبت القادم الموافق ليوم 

. 2014 أب 7الخميس 
بينما سادت حالة من اليمع بين سكان مخيم خان دنون بريف دمشق بعد إصابة الشاب يوسف 

أبو عميمة أحد أبناء المخيم برصاص قناص في قدمو وىو ذاىب إلى صالة العيد ولم يتسنى 
. لمراسمنا معرفة الجية التي أطمقت النار عميو

 
 معتقمون

 في مدينة الالذقية 25/7/2014يوم " خالد قويسمي"األمن السوري يعتقل الالجئ الفمسطيني 
. التي نزح إلييا ىربًا من القصف عمى مخيم حندرات

 
 لجان عمل أهمي

لمناسبة حمول عيد الفطر المبارك أقامت مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية الشبابية في مخيمي 
وذلك بيدف زرع البسمة بين أطفال المخيم " كرنفال األمل"جرمانا واليرموك ومنطقة قدسيا 

كما قام متطوعوا جفرا ، والتخفيف من إنعكاسات الصراع الدائر في سورية عمى حالتيم النفسية
 .في مخيم العائدين بحمص بحممة تنظيف لمقبرة المخيم وذلك لمناسبة حمول عيد الفطر

وبدورىا أنيت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني وبالتعاون مع الييئة العامة لالجئين 
التي خصصتيا ألىالي مخيم اليرموك، حيث " ٣راجعين" الفمسطينيين العرب حممتيا الخيرية 

قامت بتوزيع عدد من السمل الغذائية والخضار والفواكو والخبز، إضافة لحميب األطفال 
 .عمى مدار األيام الثالثة الماضية" سيريالك"و
 

 لبنان
نظم عدد من فمسطيني سورية اعتصامًا في مخيم عين الحموة احتجاجًا عمى القرارات المجحفة 

التي اتخذتيا السمطات المبنانية بحق الشعب الفمسطيني النازح الى لبنان، وردًا عمى منعيا دخول 
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من سورية الذي وافتو المنية في مشفى اليمشري في  ( عاماً 16)" حسن الندى"والدي الطفل 
. منطقة صيدا جنوب لبنان

يشار أن الندى الذي أصيب بحروق شديدة في مخيم اليرموك وىرب مع أخيو الى لبنان من 
القصف الذي تعرض لو المخيم، كان قد أطمق نداء استغاثة في ناشد فيو السمطات الممبنانية 

السماح لعائمتو بدخول األراضي المبنانية واإلفراج عن أخيو المعتقل بتيمة مخالفة اإلقامة لكنيا لم 
تستجب لمناشدتو، حيث قضى في مشفى اليمشري بعد تدىور حالتو الصحية دون حضور أي 

 .من عائمتو

 
 عتصام في مخيم عين الحموةاال

 مجموعة العمل
أصدرت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية ومركز العودة تقريرًا توثيقيًا نصف سنوي 

يناير /كانون الثاني)يرصد تطور األحداث المتعمقة بفمسطينيي سورية خالل الفترة الممتدة بين 
 56عمى اختالف توزعيم الجغرافي يبدء التقرير المكون من  (2014يونيو /ولغاية حزيران

صفحة من القطع الكبير بمقدمة يتعرض فييا لألوضاع العامة التي آلت إلييا أحوال الالجئين 
الفمسطينيين في سورية ودول المجوء الجديد وما طرأ عمييا من تغيرات سيما في الجانب 

وأن  % 49االقتصادي والمعيشي لألىالي فقد أشار إلى أن نسبة البطالة في سورية قد بمغت ال 
 منزل لالجئين الفمسطينيين تعرضت لشكل ما من األضرار الشديدة، وأن قرابة 52000حوالي 

.  الجئ فمسطيني يعيشيون في مراكز اإليواء داخل سورية13000
وعمى الصعيد الداخمي لممخيمات والتجمعات الفمسطينية في سورية يتناول التقرير األوضاع 

الميدانية واإلنسانية وما شيدتو من أعمال عنف خالل تمك الفترة مشيرًا الى أن أعداد الضحايا قد 
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من أبناء مخيم  (219)ضحية منيا  (461) إلى 2014وصل خالل النصف األول من عام 
اليرموك، كما يوثق التقرير أبرز األحداث التي شيدتيا المخيمات من الحصار أو القصف 

. بأشكالو المتعددة
كما أفرد التقرير حيزًا واسعًا لمبادرات فك الحصار عن مخيم اليرموك والظروف التي حالت دون 
تطبيقيا، وتطرق كذلك إلى الدور الكبير الذي قامت بو مؤسسات العمل األىمي لتعويض النقص 

. الناجم عن غياب المؤسسات الحكومية فييا، سواء من أعمال اإلغاثة أو صيانة البنية التحتية
أما عمى صعيد الالجئين إلى الدول المجاورة فقد أشار التقرير إلى أن الالجئين الفمسطينييين ما 
زالوا يعانون من المعاممة التمييزية أثناء محاولتيم عبور الحدود، سواء إلى لبنان أو األردن أو 

كذلك فإنيم يعانون من أوضاع قانونية تقودىم .تركيا أو تونس أو ليبيا أوغيرىا من دول المجوء
إلى ظروف معيشية صعبة، جعمت العديد يؤثرون العودة إلى سورية، رغم ما يتيددىم ىناك من 

. أخطار
عادت لإلبحار من " رحالت قوارب الموت"وعمى صعيد الالجئين إلى أوروبا يذكر التقرير أن 

اإلسكندرية في مصر وطرابمس في ليبيا وتركيا واليونان عبر عشرات الرحالت باتجاه السواحل 
الجنوبية إليطاليا وشكمت السويد اليدف األول لموجات اليجرة حيث وصل إلييا حسب التقرير 

أن عدد الطمبات لالجئين الفمسطينييين التي تمقتيا " ووفق ما أعمنتو مصمحة اليجرة السويدية 
، وفي ذات السياق نوه التقرير إلى أنو تم " الجئًا 2720 بمغ 2014خالل النصف األول عام 

توقيف العشرات من الفمسطينيين داخل المطارات والسجون األوروبية نتيجة محاوالتيم اليجرة 
. بطرق غير شرعية اضطرتيم إلييا الظروف الصعبة التي آلت الييا أحواليم عمى حد تعبيرىم
وختم التقرير بتسميطو الضوء بوصف لتفاعالت الشارع مع قضية الالجئين الفمسطينيين من 

سورية عمى كافة المستويات الدولية واإلقميمية والمحمية من خالل رصد التحركات التي تراوحت 
ما بين التصريحات وردود األفعال إزاء ما يتعرض لو الالجئون الفمسطينيون داخل مخيم اليرموك 
 .من حصار، أووقفات تضامنية واعتصامات نفذىا ناشطون في أوروبا والدول العربية واإلسالمية

يذكر أن مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية مجموعة حقوقية إعالمية تتابع القضايا 
المتعمقة بالالجئين الفمسطينيين بمختمف أماكن وجودىم، باإلضافة الصدار مجموعة تقارير 

. توثيقية ألوضاع الالجئين الفمسطينيين في سورية
  :يمكنكم االطالع عمى التقرير من خالل تحميل الرابط التالي

http://actionpal.org/phocadownloadpap/PrivetRepo/jantojune2014situatio
nreprotc.pdf 

http://actionpal.org/phocadownloadpap/PrivetRepo/jantojune2014situationreprotc.pdf
http://actionpal.org/phocadownloadpap/PrivetRepo/jantojune2014situationreprotc.pdf
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 وقفات تضامنية
خرجت مسيرة حاشدة في لندن شارك بيا فمسطينيو سورية نصرة ألىل غزة، ندد المتظاىرون فييا 

 .بالمجازر البشعة التي يرتكبيا الكيان الصييوني ضد األطفال والنساء والشيوخ في غزة

 
 المسيرة التضامنية مع غزة في لندن


