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 إنسانية أوضاع وسط اليرموك مخيم في عنيفة اشتباكات"

 "المحاصرة المناطق في صعبة
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .سورية في الحرب بسبب قضوا فلسطينيا   الجئا  ( 3430) •
 مدينة في فنيا   معرضا   يقيم الشيح خان مخيم من فلسطيني فنان •

 .األلمانية ماينس
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  التطورات آخر
 اشتباكات أن المحاصر، اليرموك مخيم في ميدانية مصادر أفادت
 - الدولة وتنظيم الشام فتح جبهة بين أمس أول وقعت عنيفة
 أثناء وذلك المخيم، في وصفورية حيفا شارعي تقاطع على داعش

 المصادر وبحسب ،"سواتر" حديدية ألواح برفع الدولة تنظيم قيام
 .آخرين وجرح الدولة نظيمت من عنصرين لمقتل االشتباك أدى

 
 
 
 
 
 
 
 

 حاالت انتشار العمل لمجموعة ناشطون أكد ذلك، غضون في
 النظام من المحاصرة الشام فتح جبهة سيطرة مناطق في الجوع

 على حصاره يفرض الدولة تنظيم يزال ال حيث وداعش، السوري
 بعض باستثناء منها األهالي وخروج الطعام ادخال ويمنع المنطقة
 .أمنية وبضوابط الحاالت
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 من العمل مجموعة في والتوثيق الرصد فريق أكد آخر، سياق وفي
( 3430) من أكثر اليوم حتى وّثق أنه سورية فلسطينيي أجل

 أدى حيث. سورية في الدائرة الحرب بسبب قضوا سوريا   فلسطينيا  
( 832) قضى فيما فلسطينيا ، الجئا  ( 1131) قضاء إلى القصف

 ومجموعات النظامي الجيش بين المتبادلة االشتباكات بسبب الجئا  
 في التعذيب تحت قضى حين في المسلحة، السورية المعارضة

 . الجئا  ( 458) النظام ومعتقالت سجون
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للباحثين تتيح سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة أن يشار
 عبر احصائياتها إلى الوصول الحقوقية والمؤسسات والناشطين

 actionpal.org.uk االلكتروني موقعها
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 في" هوف فرانكفورت"  صالة استضافت مختلف، موضوع وفي
 بين األلمانّية، بفالس الند راين بمقاطعة األلمانية ماينز مدينة

 شباط من الثالث الجمعة اليوم حتى المنصرم الثاني كانون 28
 غسان" السوري الفلسطيني التشكيلي الفّنان لوحات الجاري،
 حكومة من برعاية أقيم فّني، ملتقى فّعاليات ضمن وذلك ،"الشهاب

 .المقاطعة وزراء رئيسة وبحضور المقاطعة،
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وموسيقيين فنانيين من الفّني الكادر التقى المعرض، هامش وعلى
 غّسان الفنان أهدى بفالس الند راين مقاطعة وزراء رئيسة مع

 رينالحاض إعجاب وسط إليها، لوحاته إحدى خاللها الشهاب
 .وثنائهم
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 قد الشيح خان مخيم أبناء أحد" الشهاب غسان" الفنان وكان
 وهو ألمانيا، إلى ولجأ الحرب، أحداث خالل سورية من هاجر
 في وشارك سورية، في المعروفين التشكيليين الفنانين من واحد

 .المانيا في المقامة المعارض من العديد
 أجل من العمل مجموعة أقامته معرض في الشهاب شارك كما

( 14) أوروبا فلسطينيي مؤتمر فعاليات خالل سورية فلسطينيي
 بالفحم المرسومة الفنية اللوحات من عددا   فيه ُعرض مالمو، في

 في الفلسطينيين الالجئين معاناة تعرض والتي الرصاص، وأقالم
 .سورية

 والجامعيين السورية الفلسطينية النخب من العديد أن إلى يشار
 المهجر بالد في طريقها شق تحاول والجامعات المعاهد وخريجي

 مخيماتهم وتعرض سورية، في الدائرة الحرب من فرارهم بعد
( 80) من أكثر وصل حيث والدمار، للقصف اقاماتهم ومواطن

 الفلسطينيين الالجئين هجرة التزال فيما أوروبا، إلى الجئ   ألف
 .سورية من مستمرة

 
 2017/ فبراير – شباط/  4 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

 مجموعة تمكنت الذين الفلسطينيين الضحايا حصيلة( 3430) •
 . امرأة( 455) بينهم توثيقهم من العمل
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 التابعة والمخابرات األمن أفرع في فلسطيني معتقل( 1152) •
 . امرأة( 83) بينهم السوري للنظام

 القيادة – الشعبية الجبهة ومجموعات النظامي الجيش حصار •
 . التوالي على( 1326) يومه يدخل اليرموك مخيم على العامة

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

 يوما  ( 1029) أكثر منذ مستمر درعا مخيم عن المياه انقطاع •
 . يوما  ( 836) منذ اليرموك مخيم وعن

 منازلهم إلى العودة من ممنوعون حلب في حندرات مخيم أهالي •
 منذ النظامي الجيش لسيطرة يخضع والمخيم يوما ،( 1373) منذ

 . يوما( 106) من أكثر
 من السبينة مخيم أهالي بمنع تستمر النظامي الجيش حواجز •

 . يوما  ( 1178) منذ منازلهم إلى العودة
 أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 79) حوالي •

 الفلسطينيين الالجئين عدد يقدر حين في ،2016 منتصف حتى
 مصر وفي ألف،( 17) األردن وفي ألف،( 31) بحوالي لبنان في

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


