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مجموعة العمل: حياة المئات من المدنيين الفلسطينيين بإدلب في خطر وندعو "األونروا" والمنظمات الدولية "

 "جلهموالفلسطينية للتحرك من أ

 فصائل جنوب دمشق تهدد "داعش" إذا حاول اقتحام منطقة القدم •

 الجئ من مخيم خان الشيح معتقل في "كردستان العراق" •

 مهاجر بينهم الجئين من سورية 200خفر السواحل الليبي ينقذ  •



 

 آخر التطورات

تم تهجيرهم من حالة من الرعب والقلق يعيشها العشرات من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين 
مخيماتهم في سورية نحو مدينة إدلب في الشمال السوري، والذين أكدوا بدورهم لمجموعة العمل 
من أجل فلسطينيي سورية تدهور األوضاع األمنية لهم بشكل غير مسبوق، وذلك بعيد الغارات 

 .الماضية 72الجوية العنيفة التي استهدفت المدينة خالل الساعات 

ات المؤكدة التي وردت للمجموعة فإن العشرات من العوائل الفلسطينية قد بدأت النزوح ووفقاً للمعلوم
بشكل فعلي عن المدينة خوفًا على حياة أفرادها من القصف واالستهداف، حيث نزحت العائالت 

 من قرية "تل مرديخ" وسط إدلب متجهة نحو قريتي "أطمة" و"صلوة" الحدوديتين مع تركيا.

 
طقة غياب تام ألي دور لوكالة "األونروا" المسؤولة عن الالجئين الفلسطينيين في فيما تشهد المن

سورية، وكذلك غياب كامل لعمل أي مؤسسة رسمية فلسطينية أو فصائلية في المنطقة، باستثناء 
بعض الجهود اإلغاثية المحدودة التي تقوم بها جمعيات إغاثية فلسطينية ال تتناسب مع حجم 

 تياجات العاجلة للعوائل.االحو  المعاناة

" عائلة فلسطينية على 300من جانبها تؤكد مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن حياة "
في ظل غياب وتقصير  ،األقل باتت مهددة، وذلك بسبب اشتداد وتيرة االستهداف لمدينة إدلب

وعلى رأسها وكالة  واضح من قبل المؤسسات الدولية المعنية بالالجئين الفلسطينيين السوريين
 "األونروا" باإلضافة إلى عدم وجود أي حراك رسمي فلسطيني تجاه تلك األزمة.



 

وتطالب المجموعة جميع الجهات في سورية بالتحرك الفوري والعمل على تحييد المدنيين وبذل 
 كافة الجهود لتأمين احتياجاتهم األساسية وعدم المساس بحقوقهم اإلنسانية.

فاد مراسل مجموعة العمل أن مجموعات المعارضة المسلحة جنوب دمشق في غضون ذلك، أ
هددت تنظيم "داعش" في مخيم اليرموك والحجر األسود إذا أقدم على اقتحام منطقة القدم المحاذية 

 لمخيم اليرموك.

ونقل مراسلنا عن أحد القادة الميدانيين جنوب دمشق أن مقاتلي الفصائل استنفرت بعد ورود 
عن نية تنظيم داعش اقتحام حي القدم الدمشقي، مضيفًا أن جميع الفصائل العسكرية معلومات 

اتفقت على مهاجمة مواقع التنظيم من الخلف في نقاطهم بالحجر األسود ومخيم اليرموك في حال 
 تم اقتحام حي القدم.

حالة استنفار  وكان تنظيم "داعش" هدد في وقت سابق أهالي حي القدم باقتحام المنطقة بالتزامن مع
 عناصر التنظيم على جبهات حي القدم في مناطق سيطرتهم بالحجر األسود وحي العسالي.

الجدير بالتنويه أن تنظيم الدولة "داعش" منع في وقت سابق وصول أهالي جنوب دمشق إلى منطقة 
ارضة القدم الذي دخل في اتفاق مع النظام السوري يسمح بدوره خروج من يرغب من مقاتلي المع

واألهالي إلى إدلب وجرابلس شمال سورية، ووضع حاجزًا باتجاه حي المأذنية في منطقة القدم بعد 
هروب عدد من عناصره للخروج مع مقاتلي الحي وازدياد حركة دخول أهالي جنوب دمشق لمرافقة 

 المغادرين إلى الشمال السوري.

نيي سورية، فقدان التواصل مع وفي سياق آخر، أكدت مصادر لمجموعة العمل من أجل فلسطي
الالجئ الفلسطيني "أحمد البرهومي" من أبناء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، 
وأضافت المصادر أن العائلة لم تتمكن من التواصل مع ابنها الذي كان يحاول الوصل إلى تركيا 

 منذ حوالي األسبوعين.

المفرج عنهم وجود الشاب "أحمد البرهومي" في أحد السجون فيما وردت أنباء من أحد المعتقلين 
 بكردستان العراق.



 

يذكر أن منطقة شمال العراق تشهد توترًا أمنيًا وسياسيًا خالل هذه األيام، وذلك بسبب االستفتاء 
 الذي حصل قبل أيام والمتعلق بانفصال اإلقليم عن العراق.

 
مهاجر  200السواحل الليبى أنقذ ليلة البارحة نحو إلى ذلك، قالت مصادر إعالمية ليبية أن خفر 

كان  الذي المطاطيمن الغرق قبالة ساحل العاصمة طرابلس، بعد أن تعطل القارب  شرعيغير 
 يقلهم باتجاه السواحل اإليطالية.

وذكرت تلك المصادر أن المهاجرين قدموا من أماكن مختلفة بينهم الجئين من سورية وتمت إعادتهم 
 اضي الليبية ووضعهم في مخيم خاص إلى حين البت في قضيتهم.إلى األر 

وقال أحد المهاجرين السوريين أن األمواج المرتفعة وتكدس القارب هو السبب وراء تعطل المركب، 
 طفاًل. 20و امرأة  30في حين نقل عن مهاجر آخر قوله إن من بين الذين تم إنقاذهم من الغرق 

 



 

شطة لتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا، حيث عبر من خاللها آالف وتعتبر ليبيا إحدى الدول النا
الالجئين الفلسطينيين نحو أوروبا، في حين ينتظر اآلالف منهم في تركيا ولبنان ومصر الفرصة 
المناسبة للوصول إلى أوروبا هربًا من الحرب الدائرة في سورية وإنهاء معاناة نزوحهم في دول 

 الطرق وأهمها عن طريق البحر. الجوار السوري عبر جميع

 

 2017سبتمبر  -أيلول  29فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3580) •
 ( امرأة.462)

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1639) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1535يدخل يومه )

اية الطبية بسبب الحصار ( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرع199) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1272انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( أيام.1112)

( أيام، والمخّيم 1608أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.359ر من )يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكث

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


