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 "2017يناير  -" فلسطينيين سوريين قضوا خالل شهر كانون الثاني9"
 

 
 

  200مقتل عنصرين من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني يرفعان حصيلة ضحاياه إلى  

  النظام السوريالجئ فلسطيني يقضي تحت التعذيب في سجون 

  قضاء أحد أبناء مخيم السيدة زينب في بلدة الضمير بريف دمشق 

 فلسطينيو سورية في مخيم المية ومية يشتكون بؤس الحال وشح المساعدات 
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 احصائيات

" الجئين 9أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن "
" الجئين نتيجة طلق ناري، 4يناير الماضي، بينهم " - ن الثانيفلسطينيين قضوا خالل شهر كانو 

 .والجئان توفيا بسبب القصف، وآخران قضيا برصاص قناص، والجئ مات حرقا  

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر كانون الثاني من 
 التالي: الفائت توزعوا حسب المكان على النحو  2017عام 

في ريف دمشق، فيما قتل آخر في إدلب، والجئ توفي في  3الجئين، و 3في درعا قضى 
 .دمشق، وآخر لم يعرف مكان مقتله

 
 آخر التطورات

أربعة الجئين فلسطينيين قضوا جراء الصراع الدائر في سورية هم الفلسطيني "جهاد أحمد عماش" 
لغد" من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني خالل من سكان السيدة زينب، و"عبد القادر أبو 

االشتباكات المتواصلة بين قوات النظام السوري ومجموعات من جيش التحرير الفلسطيني من 
 .جهة ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة أخرى في غوطة دمشق

مما يرفع حصيلة ضحايا جيش التحرير الفلسطيني الذين قضوا منذ بدء أحداث الحرب في 
 .( شخصا ، بحسب إحصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية200سورية إلى )
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( عاما ، أب لطفلين، ومن أبناء مخيم النيرب في حلب، 35فيما قضى الفلسطيني "أحمد عمارة" )
ذلك بعد اعتقال دام لمدة ثالث سنوات في سجون و  تحت التعذيب في سجون النظام السوري،

 .النظام السوري 

خالل مشاركته القتال  ،" أحد عناصر الدفاع الوطنيأحمد حسين عقيلقضى الفلسطيني "كما 
إلى جانب النظام السوري ضد قوات المعارضة السورية المسلحة في بلدة الضمير بريف دمشق، 

 وهو من أبناء مخيم السيدة زينب لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق.

لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من عائالت  وباإلنتقال إلى لبنان وردت رسائل عديدة
فلسطينية سورية مهجرة إلى مخيم المية ومية في مدينة صيدا جنوب لبنان، تشكو فيها أوضاعهم 
اإلنسانية المزرية على كافة المستويات الحياتية واالقتصادية واالجتماعية، نتيجة انتشار البطالة 

اهل المؤسسات اإلغاثية والجمعيات الخيرية وعدم تقديم بينهم وعدم توفر موارد مالية، وتج
 المساعدات لهم.

 
من جانبها قالت الجئة فلسطينية سورية لمراسل مجموعة العمل في لبنان "إن العائالت 

 م إيصال المساعدات اإلغاثية لهم"الفلسطينية السورية في مخيم المية ومية تعاني التهميش وعد
على حد قولها، مشيرة إلى أنه لم يتم توزيع أي مساعدات إغاثية عليهم منذ أشهر طويلة، 
وتساءلت عن سبب هذا اإلهمال وعدم المباالة بهم، منوهة إلى أن ما يزيد من مأساة فلسطينيي 
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سورية في لبنان ويفاقمها هو معاملة الحكومة اللبنانية لهم كسائحين، مما يسقط حقوقهم الواجبة 
لى الدولة اللبنانية، إضافة إلى عدم شعورهم باألمن واألمان نتيجة السياسات المتقلبة التي ع

 يمارسها األمن العام اتجاههم وعدم تجديد إقاماتهم، والسماح لهم بالعمل على األراضي اللبنانية.

يبلغ حوالي ُيشار أن عدد العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في مخيم المية ومية جنوب لبنان 
 ( عائلة.70)

 

 إحصائيات وأرقام حتى 1/ شباط – فبراير/ 2017فلسطينيو سورية 

 (3429 حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )
 .( امرأة 455)

 (1152) ( 82معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )
 .امرأة 

  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 .( على التوالي1323يدخل يومه )

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

 ( يوما  وعن مخيم اليرموك منذ 1026أكثر ) انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ
 ( يوما .833)

 ( يوما ، 1370أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 .( يوما104والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

  منذ حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم
 .( يوما  1175)
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 ( 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.8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


