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مجموعة العمل تصدر تقريرًا توثيقيًا بعنوان "فلسطينيو سورية والطريق "
 "رحلة األلم واألمل - إلى أوروبا

 

 
 

 .قضاء أحد أبناء مخيم خان دنون جنوب سورية •

 قصف بصواريخ الفيل والبراميل المتفجرة يستهدف مخيم درعا والمناطق المحيطة به. •

 ( لقطع الماء عن المحاصرين.1000قصف يستهدف مخيم اليرموك في اليوم الـ ) •

 .بعد اعتقال دام لخمسة أيام النظام يفرج عن الفلسطيني "وضاح محمود حسين" •
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 ضحايا

بناء مخيم خان دنون، جراء المعارك المندلعة في مدينة قضى الالجئ الفلسطيني "نبيل جود" من أ
درعا جنوب سورية، مما يرفع حصيلة الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا منذ بداية الصراع الدائر 

 .ا( ضحاي3407في سورية إلى )

 
 آخر التطورات

نيو سورية أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، تقريرًا توثيقيًا حمل عنوان "فلسطي
 رحلة األلم واألمل". - والطريق إلى أوروبا

يتناول التقرير هجرة الالجئين الفلسطينيين القسرية من سورية إلى دول أوروبا واألسباب التي 
دفعت بهم لسلوك هذا الطريق سواء المباشرة كاألعمال الحربية في سورية أو القانونية وغياب 

 لسطينيين من سورية.الحضن العربي واإلسالمي لالجئين الف

كما يقدم التقرير شرحاً  وافياً  للطرق التي سلكها الالجئون للوصول إلى أوروبا والموقف الرسمي 
والشعبي األوروبي من تدفق المهاجرين، وما اعترى ذلك الطريق من عثرات ومخاطر تراوحت 

 بين الموت والضياع واالعتقال.
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ألوروبية واالحصائيات الصادرة عن المفوضية العليا ويوضح البحث توزع الالجئين على الدول ا
، واألوضاع القانونية والمعيشية 2016ألفاً مع نهاية عام  80لشؤون الالجئين والتي بلغت قرابة 

لالجئين والحراك األهلي لفلسطينيي سورية في أوروبا وبعض صور النجاح التي أحرزها 
 والعلمي. الالجئون هناك على المستوى الثقافي والرياضي

فيما خصص التقرير محورًا خاصًا للفواجع والكوارث التي حلت بفلسطينيي سورية على طريق 
 كما تناول قضية الضحايا الفلسطينيين على طريق الهجرة. ،الهجرة

وبحسب التقرير فإن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وّثقت خالل خالل الفترة الممتدة 
الجئاً  فلسطينياً نتيجة محاوالت  96قضاء 2017نيسان  -وأبريل 2012تموز  -بين يوليو

الوصول إلى أوروبا أو تعرضهم لحوادث قاتلة في مناطق لجوئهم الجديد منذ بدء األحداث 
 الدامية في سورية.

يعتبر هذا التقرير حصيلة عمل ميداني ورصد يومي ألوضاع الالجئين الفلسطينيين السوريين قام 
 والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية. بها فريق الرصد

 لتحميل النسخة اإللكترونية من التقرير يمكنكم الضغط على الرابط التالي: 

.pdfhttp://actionpal.org.uk/ar/reports/special/journeyofpainhope 

 

http://actionpal.org.uk/ar/reports/special/journeyofpainhope.pdf
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اميل وفي سياق آخر، تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطنيين ومحيطة للقصف بالصواريخ والبر 
المتفجرة، ووفقًا لمراسل مجموعة العمل فقد تعرض المخيم للقصف منذ صباح يوم أمس، حيث 

برمياًل  12صاروخًا من نوع "فيل" و 43استهدف النظام المخيم والمناطق المحيطة به بحوالي 
 متفّجرًا، أحدثت دمارًا كبيرًا في المنازل والممتلكات.

الثقيلة والمتوسطة بين المجموعات المسلحة التابعة  إلى ذلك تستمر االشتباكات باألسلحة
للمعارضة السورية من جهة وقوات النظام وحلفائه من جهة أخرى منذ ساعات الصباح األولى 

 وحتى لحظة تحرير الخبر.

يذكر أن مدينة درعا تشهد تصاعدًا بوتيرة األعمال العسكرية منذ أكثر من أسبوعين، وذلك في 
رض السيطرة على المدينة، ودفع المقاتلين إلى إبرام اتفاقيات على غرار محاولة من النظام ف

اتفاق المدن األربع وحي الوعر في حمص والقابون وبرزة بدمشق، بهدف ترحليهم إلى مدينة 
 .إدلب شمال سورية

وفي سياق غير بعيد، نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطنيين 
عدد من قذائف الهاون، وأشار المراسل إلى أن قوات النظام استهدفت أمس األول األحد للقصف ب

 ، اقتصرت أضرارها على الماديات.B10محور شارع فلسطين والسبورات بقذائف الهاون وبمدفع 

إلى ذلك، يواصل الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة والفصائل الفلسطينية الموالية للنظام 
( على التوالي، مما فتح باب معاناة كبيرة على األهالي 1000بحصارها على مخيم اليرموك منذ )

 في المخيم.

ُمنع على و  اءوذلك بعد أن قطع الكهرب 2014 /9 /8حيث تم قطع الماء عن مخيم اليرموك يوم 
إثره ادخال المواد الغذائية والطبية وغيرها، وُيحظر على األهالي الخروج أو الدخول من مداخل 
المخيم الرئيسية والتي تسيطر عليها مجموعات من األمن السوري والمجموعات الفلسطينية 

 .الموالية لها

ومستوصفات المخيم  في حين أدى القصف المتكرر والحصار المستمر إلى توقف جميع مشافي
عن العمل، وتم قضاء عدد من الكوادر الطبية بفعل القصف بالطائرات وقذائف الهاون، وزاد من 
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تازم أوضاع االهالي اقتحام تنظيم "داعش" للمخيم وسيطرته عليه بمساعدة عناصر جبهة 
 ."داعش"، حيث انسحبت العديد من الجهات اإلغاثية تحت تهديدات 2015"النصرة" مطلع إبريل 

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه أهالي اليرموك انسحاب عناصر تنظيم "داعش" و"هيئة تحرير 
الشام" من المخيم، وذلك بعد أن خرج جرحى الهيئة اتجاه مدينة إدلب ضمن اتفاق البلدات األربع 
بين النظام والمعارضة، وتعميم قيادة داعش لعناصره جنوب دمشق بتجهيز أنفسهم لمغادرة 

 .المخيم

 
في غضون ذلك، أفرجت قوات األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني "وضاح محمود حسين" 
أحد أبناء مخيم خان الشيح، وذلك بعد اعتقل من قبل عناصر حاجز شارع بغداد في دمشق 

حزيران / يونيو الجاري، علمًا أن الحسين الذي يعمل بائع خضرة  – 1التابع للنظام السوري، يوم 
يم خان الشيح كان قد ُفقد االتصال به منذ أربعة أيام، وبعد السؤال والتقصي عنه من قبل في مخ

 ذويه تبين أنه معتقل في أحد األفرع األمنية السورية.

يشار أن النظام السوري اعتقل يوم أمس األحد ثالثة طالب من أبناء مخيم خان الشيح، هم: 
أثناء توجههم إلى منطقة  أحمد محمود إبراهيم"،"نزار سعيد النادر"، "محمود جميل نوفل"، "

 .عرطوز لتأدية امتحان الشهادة الثانوية
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 2017حزيران/ يونيو 5فلسطينيوسورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3506) •
 ( امرأة.462)

( 99ع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )( معتقلين فلسطينيين في أفر 1603) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1414يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 196) •
 ي مخيم اليرموك.غالبيتهم ف

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1149انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1000)

( يومًا، 1493أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.227والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016ئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ( ألف الج85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


