
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 .الجئ ف لسطيني يقضي أثناء مشاركته القتال في دير الزور •
 .. موت متجول في أزقة وحارات مخيم النيربالنارية.ظاهرة انتشار الدرجات   •

 

 1769العدد: 
07-09-2017 

 "( الجئاً قضوا تحت التعذيب472( ف لسطيناً قضوا خالل الحرب السورية بينهم )3571)"



 

 آخر التطورات

تشير إحصاءات فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن 
( 1148( الجئًا فلسطينيًا قضوا بسبب الحرب في سورية، حيث أدى القصف إلى قضاء )3571)

( شخصًا بسبب االشتباكات المتبادلة بين الجيش النظامي 918الجئًا فلسطينيًا، فيما قضى )
ضة السورية المسلحة، فيما قضى اآلخرون ألسباب متعددة منها الحصار ومجموعات المعار 

 والقنص واإلعدام والغرق على طريق الهجرة.

( حالة تعذيب حتى الموت لالجئين فلسطينيين 472وكشفت المجموعة أنها وّثقت حتى اليوم )
 معتقلين في السجون السورية.

 
عة شاويش" أثناء مشاركته القتال إلى جانب في سياق ليس ببعيد قضى الفلسطيني "نور الدين جم

قوات النظام السوري في مدينة دير الزور، يذكر أن "الشاويش" أحد عناصر كتيبة العودة الفلسطينية 
التي تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري، وهو من أبناء مخيم السيدة زينب لالجئين الفلسطينيين 

 .بريف دمشق

حارات وأزقة مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب ظاهرة جديدة على وباالنتقال إلى حلب تشهد 
إنها ظاهرة سائقي  ،مخيمهم، لم يسبق وأن وقعت في أي وقت مضى قبل اندالع الحرب في سورية

 الدراجات النارية الذين باتوا يشكلون خطرًا حقيقيًا على حياة سكان المخيم.



 

عديد من الحوادث المرعبة بسبب عدم االلتزام بمعايير وبحسب مراسل مجموعة العمل فقد سجلت ال
األمانة والسالمة، والسرعة الجنونية التي يقود بها سائقو الدراجات النارية في أزقة وحواري مخيم 

 النيرب دون مراعاة وجود أطفال ونساء وشيوخ في تلك األزقة. 

بطالة وازدادت رقعة الفقر ، سادت الفوضى وتفشت ال2011فمنذ اندالع الحرب في سورية عام 
في أوساط الشباب، الذين اضطروا لقبول أي فرصة عمل تؤمن لقمة المعيشة لهم وألسرهم، فالتحق 
العديد من الشبان للتطوع في اللجان الشعبية ولواء القدس الموالي للنظام السوري، وبهذا ضمن 

طة في المخيم، لذلك بادروا إلى هؤالء أن أحدًا لن يحاسبهم أو يلجم جنونهم ألنهم يمثلون السل
تنظيم سباقات داخل حارات المخيم وفي )شارع الموت( الواقع في منطقة الشارع الجديد قرب سكة 

 القطار، والذي اكتسب اسمه بعد تزايد اعداد جرحى الدراجات النارية فيه.

 
األمني واالستهتار  من جانبهم حّمل األهالي لواء القدس الذي يسيطر على المخّيم مسؤولية الفلتان

بحياة المدنيين، خاصة أن العديد من سائقي الدراجات النارية هم عناصر من لواء القدس، كما 
 طالبوا بوضع آلية للمراقبة ومحاسبة هؤالء المتهورين. 

" شخصًا في شهر تموز من 12وتشير إحدى المصادر اإلعالمية إلى أنهُ سجل إصابة ما يقارب "
 هم من األطفال، نتيجة تعرضهم لحوادث بالدراجات النارية.العام الجاري معظم

 



 

 2017سبتمبر  -أيلول  6فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3571) •
 ( امرأة.462)

( 103ة للنظام السوري بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابع1633) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1512يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 198) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1249المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) انقطاع •
 ( يومًا.1090)

( يومًا، والمخّيم 1585أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.338يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016وا إلى أوروبا حتى نهاية ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصل85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


