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شابًا  03ارتفاع معدل هجرة أبناء مخيم العائدين بحمص و"
 "يغادرونه إلى تركيا خالل أسبوع

      

 
 

  حالة قلق وتخوف بين أبناء مخيم درعا بعد أنباء عن استعدادات الجيش النظامي
 .القتحام المنطقة

  وسام بشتاوي"األمن السوري يواصل اعتقال الالجئ الفلسطيني". 

  (07 ) 5702فلسطينياً قضوا خارج سورية حتى نهاية عام. 
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 آخر التطورات
أكد ناشطون من المتابعين ألوضاع الالجئين الفلسطينيين في مخيم العائدين في حمص ارتفاع 

أعداد المهاجرين الذين غادروا المخيم خالل حيث وصلت  أعداد المهاجرين من أبناء المخيم
 .شابا  ( ٠٣)األسبوع الماضي حوالي 

خروج العشرات من فلسطينيي المخيم من السواحل التركية إلى الجزر اليونانية،  مشيرين إلى
على الرغم من الظروف " قوارب الموت"ووجود عائالت عديدة ممن ينتظرون دورهم لركوب 

 .قضى بسببها العشرات خالل الشهر الجاري الجوية السيئة والتي 

 
وتعود أسباب تنامي ظاهرة الهجرة من مخيم العائدين بحمص، إلى المالحقات األمنية السورية، 
للشباب الفلسطيني إلجبارهم على االلتحاق بجيش التحرير الفلسطيني، والتشديد األمني على 

المستمرة بحقهم، إضافة إلى سوء األوضاع حركة الشباب في المخيم وخارجه، واالعتقاالت 
المعيشية التي يشكو منها سكان سورية عموما ، حيث تشهد األسواق ارتفاعا  في األسعار وانتشارا  

 .للبطالة وانعدام الموارد المالية
وفي جنوب سورية عبر الالجئون الفلسطينيون في مخيم درعا وحي طريق السد عن مخاوفهم 

اء المؤكدة الستعداد الجيش السوري النظامي والمجموعات الموالية له داخل وقلقهم، بعد األنب
مدينة درعا القتحام المنطقة بما فيها مخيم درعا، فيما طالب ناشطون أبناء المنطقة بأخذ 

الحذر من قصف الطائرات واستهداف المنطقة بالمدفعية وقذائف الهاون تمهيدا  و  الحيطة
علم أن األمن السوري يمارس تشديدا  أمنيا  على الالجئين الفلسطينيين لالقتحام إذا ما تم، مع ال

المتواجدين في مناطق سيطرة المعارضة السورية في الجنوب السوري، ويتهم كل من بقي ضمن 
 .تلك المناطق، بالمواالة للمعارضة ويقدم المساعدة لعناصرها
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القذائف المدفعية وقذائف وكان مخيم درعا قد تعرض خالل أحداث الحرب لقصف عنيف، ب
الدبابات من قبل قوات النظام السوري، مما أحدث دمارا  كبيرا  في منازل أبناء المخيم، ووفق 

 .من مبانيه(% 07)إحصاءات غير رسمية فإن الدمار لحق بحوالي 

 
الجئا  توفوا خارج سورية ( 07)إلى ذلك نوه فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل إلى أن 

الجئين في ( 07)في لبنان، و( 05)و ،الجئا  في مصر( 02)منهم  ،5702ى نهاية عام حت
آخرين في ( 3)و في مالطا،( 6)الجئين في تركيا، و( 8)و آخرين في اليونان،(8)و ليبيا،

في إيطاليا، وضحيتين في ألمانيا، والجئ في السويد وآخر في قبرص وضحية ( 3)و فلسطين،
 .في مقدونيا
 33) "وسام محمود بشتاوي "أخرى يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني من جهة 

وذلك من أحد حواجز النظام السوري بالقرب  ،وحتى اللحظة 52-05-5702منذ تاريخ ( عاما  
 .من دوار كفرسوسة أثناء عمله
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الفلسطينيين، يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين 
ويتم توثيقها تباعا  على الرغم من صعوبات التوثيق، في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم 

معتقال   0723على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن 
ظام فلسطينيا  في سجون النظام السوري، في حين بلغت حصيلة ضحايا التعذيب في سجون الن

 .الجئا   233
 

 .6302/ شباط ــ فبراير / 03/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
 .الجئا  فلسطينيا  سوريا  في األردن( 02277) •
 .الجئا  فلسطينيا  سوريا  في لبنان( 255277) •
لغاية " األونروا"الجئا  فلسطينيا  سوريا  في مصر وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6777) •

 .5702يوليو 
 -صلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبرو  ألف الجئا  فلسطينيا  سوريا  ( 00.5)أكثر من  •

 .5702كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يوما ، والماء لـ ( 0735)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 307)لليوم 
 .ضحية( 082)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار  (257)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 856)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 0703)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 07)يوما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 687) حوالي: مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا  مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


