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 معاناة سكان مخيم العائدين بحماة مستمرة رغم الهدوء •

 أعوام 4األمن السوري يواصل اعتقال الشاب الفلسطيني "معاوية الفوط" منذ  •

 الجئ من الجزر إلى البر اليوناني 230نقل  •

 "مبامن مخيماتهم إلى بالد المهجر، فلسطينيو سورية يتظاهرون رفضاً إلعالن "تر"



 

 آخر التطورات

عّمت المخيمات الفلسطينية في سورية، وأماكن تواجد الالجئين الفلسطينيين السوريين في الدول 
العربية وتركيا والدول األوروبية عدداً من المظاهرات الغاضبة، التي عّبر فيها الالجئون عن وقوفهم 

 ذي يعترف بالقدس عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي.ضد القرار األمريكي ال

وشملت المظاهرات التي بدأت منذ يوم أمس خروج المئات من أبناء مخيم اليرموك النازحين إلى 
يلدا والشمال السوري، وأهالي مخيم النيرب، ومخيم السيدة زينب، ومخيم درعا، والمزيريب باإلضافة 

التي انطلقت بعدد من المدن اللبنانية والعربية والتركية  إلى مشاركة النازحين منهم في المظاهرات
 واألوروبية كألمانيا والسويد وهولندا وغيرها من المدن.

 
فيما ال تزال الدعوات مستمرة للقيام بعدد من التظاهرات في باقي المخيمات الفلسطينية للتعبير عن 

تبار القدس عاصمة لالحتالل مب" اعارفض الالجئين الفلسطينيين لقرار الرئيس األمريكي "تر 
 اإلسرائيلي.

وأكد المتظاهرون على عروبة القدس، ورفع المتظاهرون عبارات تندد وتشجب القرار، وضرورة 
 استمرار التحركات حتى يتم التراجع عن القرار.

يشار إلى أن الفلسطينيين في عدد من المناطق والمخيمات في سورية يعانون من أزمات معيشية 
 مخيم درعا واليرموك والمزيريب وحندرات.كبيرة، ك



 

وفي سياق غير بعيد، يعاني سكان مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين في حماة، من أوضاع 
إنسانية ومعيشية قاسية جراء استمرار الحرب الدائرة في سورية، الذي ألقى بظالله على أبناء المخيم 

على المساعدات اإلغاثية التي يتم توزيعها بين  الذين فقد معظمهم عمله وأصبح يعتمد بشكل كامل
 الحين واآلخر.

الجدير ذكره أن حالة من الهدوء ينعم به أهالي مخيم العائدين بحماة ال يعكره إال حمالت الدهم 
واالعتقال التي يشنها األمن السوري بين فترة وأخرى مما يثير الهلع والرعب لدى سكانه بسبب 

 العتقال التعسفي.خوفهم على أبنائهم من ا

منذ  ( عاماً 36من جانب آخر، يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "معاوية الفوط" )
الكابالت  -أعوام على التوالي، حيث قام عناصر األمن السوري باعتقاله على حاجز السبينة  4

 .2013/  9/  20في دمشق بتاريخ 

خبار متناقضة عنه خالل فترة اعتقاله، وحتى اآلن لم وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، ووصلت أ
يرد معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله، وناشدت عائلته كل من لديه معلومات أو استطاع 

 رؤيته في المعتقالت السورية التواصل معها.

 
ويتم  يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين،

توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير 
( معتقاًل فلسطينيًا في 1643المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )

 ( معتقالت.105سجون النظام السوري منهم )



 

( الجئ من جزيرة خيوس إلى البر 230ما مجموعه ) في غضون ذلك، نقلت السلطات اليونانية
اليوناني في بيرايوس، فيما سادت أجواء الفرح بين الالجئين، وقاموا باحتفاالت في كمب فيال بعد 

 صدور القرار ونقل المهاجرين.

وتتألف المجموعة المتعددة الجنسيات من أشخاص ينتمون إلى فئات ضعيفة كاألسر التي لديها 
والالجئين المسنين، والمعوقين، وسيتم نقلهم إلى أماكن إقامة  بمفردهن،اء يسافرن أطفال، ونس

 تديرها المفوضية في جميع أنحاء البلد.

الجئ من كل من الجزر الثالث من كمب موريا  1000ومن المقرر أن تستكمل السلطات نقل الـ 
س، ومن كمب فيال في في جزيرة ليسفوس متليني، ومن كمب ساموس في فاثي في جزيرة سامو 

 .2017-12-9قرية ميكانوس في جزيرة خيوس، إلى البر اليوناني يوم السبت 

( الجئ 7042ووفقًا لبيانات وزارة الهجرة اليونانية فأن عدد الالجئين على جزيرة خيوس يبلغ )
ومهاجر، وضمن خطة حكومية سيتم نقل وإجالء أكبر عدد ممكن منهم من الجزر اليونانية إلى 

 لمعالجة مشكلة اكتظاظهم في الجزر.  2018البر اليوناني قبل بداية العام الجديد 

يقدر بحوالي  2016يشار إلى أن عدد العالقين من فلسطينيي سورية في اليونان حتى أواخر عام 
 ".كوس -ليروس  -خيوس  -متليني  -( الجئ غالبيتهم يتواجدون في الجزر "لسبوس 400)

 
 2017ديسمبر  -كانون األول  8حصاءات وأرقام حتى فلسطينيو سورية ا

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3615) •
 ( امرأة.463)



 

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1643) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –بهة الشعبية حصار الجيش النظامي ومجموعات الج •
 ( على التوالي.1605يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 204) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1342انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1182)

( يومًا، ودمار أكثر 441يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئيًا.  %80من 

، في حين 2016ا حتى نهاية ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروب85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


