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الجئًا فلسطينيًا سوريًا على األقل  96تقرير حقوقي لمجموعة العمل: "
 "قضوا على طريق الهجرة نحو أوروبا

 

 
 

 قضاء فلسطيني من أبناء مخيم اليرموك في قصف حربي جنوب سورية •

العمل: النظام سمح ألمير هيئة تحرير الشام السابق بالخروج مع  مصادر خاصة لمجموعة •

 عائلته من جنوب دمشق
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 ضحايا

قضى الالجئ الفلسطيني "منير عسقول" متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف لطيران 
حربي ُيعتقد أنه روسي على بلدة طفس بريف درعا الغربي، علمًا أن العسقول من أبناء مخيم 

 .وك المهجرين قسرًا إلى بلدة طفساليرم

يشار أن الطائرات الحربية نفذت أول أمس االثنين عدة غارات على مناطق في بلدة طفس ما 
 أشخاص وسقوط عشرات الجرحى. 5أدى لقضاء 

 
 آخر التطورات 

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عبر تقرير حقوقي أصدرته مطلع هذا األسبوع 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا على األقل قضوا على طريق الهجرة خالل الفترة الممتدة بين  96أن 
، وأشار التقرير الذي حمل اسم "فلسطينيو سورية 2017نيسان  -وأبريل 2012تموز  -يوليو

والطريق إلى أوروبا رحلة األمل واأللم" إلى أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير نظراً  لتعذر 
على جميع الضحايا الذين قضوا في البحر لقلة عمليات انتشال الجثث من البحر أو التعرف 

 .فقدان األوراق أو عدم التمكن من التعرف على الجثث

فيما نّوه التقرير إلى أن أعداد ضحايا الهجرة تناسبت طرداً  مع ارتفاع حدة األعمال الحربية في 
العدد األكبر  2013فقد شهد عام  ،جرين إلى أوروباسورية، وكذلك القوانين الحادة من تدفق المها

 العدد األدنى بسبب التشديد على عبور الالجئين. 2016من الضحايا فيما سجل عام 
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يشار أن التقرير يتناول هجرة الالجئين الفلسطينيين القسرية من سورية إلى دول أوروبا واألسباب 
 كاألعمال الحربية في سورية أو القانونيةالتي دفعت بهم لسلوك هذا الطريق سواء المباشرة 

 .غياب الحضن العربي واإلسالمي لالجئين الفلسطينيين من سوريةو 

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

 بين الموت والضياع واالعتقال.

ويوضح البحث توزع الالجئين على الدول األوروبية واالحصائيات الصادرة عن المفوضية العليا 
، واألوضاع القانونية والمعيشية 2016ألفاً مع نهاية عام  80لشؤون الالجئين والتي بلغت قرابة 

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

 يمكنكم تحميل نسخة من التقرير على الرابط التالي:

http://actionpal.org.uk/ar/reports/special/journeyofpainhope.pdf 
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وفي موضوع مختلف، أكدت مصادر خاصة بمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن 
الشخص الذي سمح له النظام بمغادرة جنوب دمشق مع عائلته، يوم الخميس الماضي، هو أمير 

الفوراني"، ووفقًا للمصادر فإن "الفوراني" هرب قبل مدة الى هيئة تحرير الشام السابق "أبو جهاد 
حي المأذنية من مخيم اليرموك مع عائلته ثم تم اخراجه برفقة عائلته إلى الشمال السوري عبر 

شخص من كفريا  12حاالت حرجة ويرافقهم  4حاجز المأدنية في حي القدم مقابل خروج 
 والفوعة مقابل إخراجه مع عائلته.

يئة تحرير الشام هو االسم الجديد الذي اختاره عناصر "جبهة النصرة" في مخيم اليرموك يذكر ه
لالجئين الفلسطينيين بدمشق والذي يسيطر تنظيم "داعش" على مساحات واسعة منه بعد أن 

 .2015نيسان  –فرض سيطرته عليه بالتعاون مع جبهة النصرة مطلع إبريل 

 

 2017يونيو  –حزيران  6حتى فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3508) •
 .( امرأة 462)

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

العامة على مخيم اليرموك  القيادة –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 .( على التوالي1415يدخل يومه )

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

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1150انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 .( يوم1001)

( يومًا، 1494خيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )أهالي م •
 .( يوماً 228والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
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، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17ي األردن )( ألف، وف31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


