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 "الجئًا فلسطينيًا مغيبًا قسريًا في سجون النظام السوري  "1146""
 

 
 

 داعش" والنظام يطبقان الحصار و سكان غرب اليرموك يؤكدون رفضهم ترك منازلهم"

 عليهم

  القيادة العامة في مخيم خان الشيح –النظام يغلق مكتب للجبهة الشعبية 

  على الالجئين  2017األونروا في سورية تبدأ توزيع المساعدة المالية للدورة األولى لعام

 الفلسطينيين

 معرض للفنان هاني عباس ابن مخيم اليرموك في ألمانيا 
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  آخر األخبار

( الجئًا 1146أن )تشير االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 
 .( فتاة وامرأة مغيبون قسريًا في سجون النظام السوري 81فلسطينيًا سوريًا بينهم )

حيث تتكتم أفرع أمن ومخابرات النظام عن أسماء المعتقلين الفلسطينيين لديها، األمر الذي يجعل 
لمفرج عنهم من معرفة مصائر المعتقلين شبه مستحيلة، باستثناء بعض المعلومات الواردة من ا

 .التي يتم الحصول عليها بين فترة وأخرى 

 
فيما تمكن فريق الرصد والتوثيق لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من توثيق قضاء 

 .( الجئًا تحت التعذيب في السجون التابعة للنظام السوري 458)

المعتقلين الفلسطينيين وكانت المجموعة قد أصدرت نداءات متكررة طالبت الكشف عن مصير 
في سجون النظام السوري، إال أن أي من نداءاتها لم يلق أي رد أو إجابة من قبل النظام 

  .السوري 

وفي سياق آخر، أرسل سكان منطقة غرب اليرموك الخاضعة لفتح الشام )جبهة النصرة سابقًا( 
م وتركها تحت أي ذريعة رسائل عديدة إلى تنظيم "داعش" أكدوا فيها رفضهم الخروج من منازله

كانت، وعبروا خالل الرسائل عن خوفهم من تدمير وسرقة منازلهم، وشددوا على أنهم مدنيون ال 
 .يقفون مع أي طرف من األطراف المتصارعة داخل اليرموك
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من جانبه قام تنظيم "داعش" بإطباق الحصار على المدنيين المتواجدين في المناطق الواقعة 
ودخول أو خروج أي شخص  ،لشام، ومنع إدخال الطعام والمواد الغذائية إليهاتحت سيطرة فتح ا

 .إال ضمن ضوابط أمنّية من التنظيم تحت ذريعة أنها منطقة عسكرية

 
يناير الجاري المدنيين في  -كانون الثاني  8داعش كان قد أمهل يوم -ُيشار أن تنظيم الدولة 

( ساعة لمغادرتها واالنتقال إلى مناطق سيطرة 72مناطق سيطرة فتح الشام في مخيم اليرموك )
التنظيم في المخيم، مؤكدًا عبر مكبرات صوت المساجد القريبة من المنطقة المحاصرة أن كل من 

 .يتبّقى ُيحتجز بشكل نهائي

 220عمل نبأ قيام عناصر فرع األمن العسكري وعلى صعيد آخر، نقل مراسل مجموعة ال
القيادة العامة في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين  –بإغالق أحد مكاتب الجبهة الشعبية 

بريف دمشق الغربي، بسبب عدم وجود ترخيص رسمي، منوهًا إلى أن المكتب المتواجد في منزل 
برم بين قوات المعارضة السورية المسلحة في أحد أبناء المخيم تم افتتاحه بعد االتفاق الذي أ

 2016ديسمبر من عام  - منطقة خان الشيح والنظام السوري مطلع شهر كانون األول
الجبهة و  المنصرم، والذي دخل بعدها عناصر من الجيش النظامي وجيش التحرير الفلسطيني

 .الشعبية القيادة العامة

انون من أوضاع معيشية قاسية نتيجة انتشار إلى ذلك ال يزال سكان مخيم خان الشيح يع 
البطالة بينهم وعدم وجود مورد مالي، وغالء األسعار، والتشديد األمني الذي يفرضه النظام على 

 .دخول وخروج أبناء المخيم منه وإليه
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وفي موضوع مختلف، بدأت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" في سورية، 
المخصصة لالجئين الفلسطينيين في سورية،  2017ساعدات المالية للدورة األولى لعام بتوزيع الم

 .2017 /3 /16ن المقرر أن تنتهي بتاريخ والتي م 2017 /1 /15اعتبارًا من تاريخ 

وكانت األونروا قالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك أن مبلغ 
( ل.س بعد إضافة مبلغ 49500فرد في األسرة للحاالت العادية هو )المساعدة المالية لكل 

( ل س لكل شخص، من أجل المساعدة في تلبية احتياجات التدفئة بشكل جزئي 16500)
واحتياجات األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن، وأشارت إلى أن مبلغ المساعدة 

( ليرة سورية لكل فرد في األسرة، مقيم 25000للعائالت المسجلة والمقيمة في مراكز اإليواء )
 .بمراكز اإليواء

وأضافت الوكالة إلى أن العائالت مقسمة على قوائم أسبوعية ولمدة ستة أسابيع، وسيتم إرسال 
 .رسائل أسبوعيه إلى هذه العائالت، ويتم تحديد مكان االستالم مع التاريخ حسب القوائم

 -20في مدينة بوخوم يوم الجمعة  (MFH) اعدة الطبية لالجئينأما في ألمانيا فتقيم منظمة المس
يناير الحالي معرضًا للرسوم  -كانون الثاني 

الكاريكاتورية للفنان هاني عباس ابن مخيم 
اليرموك، حيث يتضمن المعرض لوحات تسلط 
الضوء على أحداث الحرب في سورية والسياسات 

عدد األوروبية تجاه الالجئين، كما يتخلله عرض 
من األفالم القصيرة عن الحياة في مخيم اليرموك 

رد  -موّثقة من قبل "التجمع الفلسطيني لإلبداع 
محلية وكان و  فعل" فاز عّباس بعدة جوائز دولية

عضوَا مشاركًا في لجان التحكيم لعدد من 
 .مهرجانات الكاريكاتير العربية والدولية
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 إحصائيات وأرقام حتى 17/ كانون  الثاني– يناير/ 2017فلسطينيو سورية 

  (3420) حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
 .( امرأة 455)

 (1146) ( 81معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )
 .امرأة 

  دة العامة على مخيم اليرموك القيا –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 .( على التوالي1308يدخل يومه )

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

 ( أيام وعن مخيم اليرموك منذ 1012انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 .( أيام826)

  ( يومًا، 1355مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )أهالي
 .( يوماً 89والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

  حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ
 .( يوماً 1161)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إل79حوالي ) في 2016ى أوروبا حتى منتصف ،
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


