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مجموعة العمل تطلق حملة "هذه حكايتي" لتوثيق قصص فلسطينيي "
 "سورية خالل الحرب السورية

 

 
 

 "داعش" يغلق الطريق الوحيد الواصل بين حي القدم ومخيم اليرموك  

 الترابية عن مدخل مخيم النيرب تمهيداً للسماح بحركة المواصالت إزالة بعض السواتر 

  "15" 2016فلسطينياً سورياً فقدوا خالل عام 
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 آخر التطورات

حملتها التوثيقية بعنوان "هذه  ،أطلقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، صباح يوم أمس
يين خالل الحرب السورية، وقصص حكايتي"، والتي تهدف إلى توثيق حكايات الالجئين الفلسطين

 .معاناتهم وهجرتهم ونجاحاتهم أينما وجدوا في بلدان الشتات الجديد

كندا  -أوروبا  -تركيا  -األردن  -لبنان  -يشارك في الحملة التوثيقية باحثين من سورية 
خالل وأمريكا، وذلك سعيًا من المجموعة لتغطية مختلف البلدان التي وصلها فلسطينيو سورية 

 .السنوات الست األخيرة

تشمل الحملة تغطية قصص معاناة الالجئين من فلسطينيي سورية، وقصص "قوارب الموت" 
ورحالت الهجرة نحو أوروبا، باإلضافة إلى قصص النجاح والقصص اإلنسانية في بلدان اللجوء 

لمانيا، والنمسا، الجديدة كلبنان، وتركيا، ومصر، واألردن، والسويد، وهولندا، والدنمارك، وأ
 .وبريطانيا، وكندا، وأميركا

 
كما تعتمد الحملة على جميع األساليب التوثيقية من مقابالت مرئية وتسجيالت صوتية ومقابالت 

 .مكتوبة
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فيما دعت المجموعة الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين يرغبوا بالحديث عن قصصهم إلى 
 :التالي هذه حكايتي" عبر الرابط"لة ملئ استمارة المعلومات المتعلقة بحم

https://goo.gl/v5ixiL  

حتى يتسن لفريق الباحثين في المجموعة معاينة المعلومات ومطابقتها لمعايير المجموعة، 
وإنتاجيًا بما والتواصل من أصحاب "الحكايات"، فيما يحق للمجموعة معالجة المادة التوثيقية فنيًا 

 .يخدم رؤية المجموعة

تأتي حملة "هذه حكايتي" في إطار سعي المجموعة الدائم لتوثيق معاناة الالجئين الفلسطينيين 
 .السوريين بمختلف تفاصيلها وأبعادها

في غضون ذلك عمد تنظيم الدولة "داعش" يوم أمس إلى إغالق الطريق الوحيد الواصل بين 
اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق، وذلك من خالل رفع السواتر منطقة القدم ومخيم 

الترابية على طول الطريق الواصل بين المنطقتين، والذي كان ممررًا لدخول وخروج أهالي 
 .اليرموك منه وإليه

 
محاوالته فرض و  تأتي هذه الخطوة في ظل الممارسات التعسفية التي يقوم بها تنظيم "داعش"

صة على أهالي اليرموك المحاصرين وخاصة منهم سكان حي عين غزال الخاضع أجنداته الخا

https://goo.gl/v5ixiL
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لفتح الشام، فيما يشتكي سكانه من استمرار حصار الجيش النظامي والقيادة العامة المفروض 
 .على المخيم، وقطع الماء والكهرباء عنه

ابية عن مداخل وفي شمال سورية قامت بلدية حي النيرب، يوم أمس، بإزالة بعض السواتر التر 
 .المخيم وحي النيرب، وذلك تمهيدًا لعودة حركة المواصالت عبر هذا الطريق

يذكر أن المخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي والمجموعات الفلسطينية الموالية تسيطران على 
 .المخيم بشكل كامل وتفرضان تشديدات أمنية على حركة األهالي من وإلى المخيم

 
" 15ريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن "ومن جانبه كشف ف

( 4( الجئين في ريف دمشق، و)4، من بينهم )2016الجئًا فلسطينيًا سوريًا فقدوا خالل عام 
آخرين في مدينة السويداء، والجئان في دمشق، وآخران في أماكن متفرقة، وشخص في حلب، 

 .الجئ في مدينة اسطنبول التركيةوالجئ في درعا، وآخر في حلب، و 

الجدير بالتنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين فقدوا منذ بداية الصراع الدائر في سورية 
( شخصًا، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل 300وصل إلى )

 .فلسطينيي سورية
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 إحصائيات وأرقام حتى 4/ كانون  الثاني– يناير/ 2017فلسطينيو سورية 

  (3416) حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
 .( امرأة 455)

  (1137)( 80معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )
 .امرأة 

  على مخيم اليرموك القيادة العامة  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 .( على التوالي1295يدخل يومه )

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

 ( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 999انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 .( أيام814)

 ( يومًا، 1341ت في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )أهالي مخيم حندرا
 .( يوماً 77والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

  حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ
 .( يوماً 1148)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا ح79حوالي ) في 2016تى منتصف ،
( 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 )


