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 في عليهم االعتداء إثر سوريين فلسطينيين الجئين( 6) إصابة"

 "اليونانية كيوس جزيرة مخيمات إحدى
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بدمشق اليرموك مخيم من متفرقة مناطق يستهدف قصف •
 اليرموك بمعاناة للتعريف اليرموك_تنسوا_ال# حملة يطلقون ناشطون •

 .سورية في الفلسطينية المخيمات وباقي
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  التطورات آخر
 كيوس جزيرة في أفغانستان من مهاجرين أن العمل مجموعة مراسل أفاد

 من غالبيتهم الفلسطينيين من عدد على يومين قبل اعتدوا اليونانية
 .خطرة حالة في منهم اثنين أشخاص 7 إصابة إلى أدى مما سورية،

 من المهاجرين من عددا   أن العمل، مجموعة مراسل قال التفاصيل وفي
 غزة قطاع من فلسطيني طفل على سابق وقت في اعتدوا أخرى جنسيات

 على السوريين الفلسطينيين الشباب بعض وقوف وعند ، عاما  ( 14)
 على واالعتداء أنفسهم بتجميع المعتدون المهاجرون قام ذلك أسباب
 أماكن على اعتدوا ثم ومن البيضاء، باألسلحة الفلسطينيين الشباب كافة
 .محتوياتها سرقة بعد منها عدد ودمروا الفلسطينية العائالت سكن

 
 
 
 
 
 
 
 

 لمراسل" محمد اياد" المصاب السوري الفلسطيني الالجئ أكد فيما
 من آخر والجئ سوريين فلسطينيين الجئين 6 إصابة العمل مجموعة

 في نيةاليونا الحكومية المشافي إحدى إلى إثرها على نقلوا غزة، قطاع
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 أحدهما خطرة وبحالة العناية تحت المصابين من اثنان يرقد فيما الجزيرة،
 .درعا مخيم أبناء من الجئ
 من" عرفات أبو ياسر" السوري الفلسطيني الشاب المصابين، من وُعرف
 أحد في وكسر داخلي لنزيف وتعرض سورية، جنوب درعا مخيم أبناء

 مخيم من" عوكل حازم" الفلسطيني والشاب خطرة، حالة في وهو أضالعه
 الجسم، وكدمات والرجل باليد لكسر وتعرض دمشق، جنوب اليرموك
 دمشق، بريف الحسينية مخيم أبناء من" محمد إياد" الفلسطيني والشاب
 بكامل وكدمات بالرأس وجروح اليمنى باليد اصبعين لكسر وتعرض
 حالة في وكان غزة قطاع من" حية أبو بهاء" الفلسطيني والشاب الجسم،
 .غيبوبة
 يستطيعوا ال الفلسطينيين الالجئين أن العمل مجموعة مراسل وأوضح
 وفيال سودا مخيمي في لهم المخصصة المخيمات إلى الوصول أو البقاء
 ما إذا بالقتل الفلسطينيين الالجئين هددوا المعتدين ألن كيوس، بجزيرة
 الفلسطينيين من المهاجرين أحد عن المراسل ونقل فيهما، شوهدوا

 "حياتهم على خوفا   حكومي مركز بقرب العراء في ينامون أنهم" السوريين
 بالتواطئ اليونانية الشرطة الفلسطينيون المهاجرون اتهم جانبهم من

 حدث ما أن المصابين أحد وقال المتكررة، االعتداءات تلك أمام والسلبية
 إلى مشيرا   المسؤولية، وحّملهم اليونانية الشرطة ومسمع مرأى على كان
 المخيمات من بنقلهم المحلية السلطات طالبوا الفلسطينيين الالجئين أن"

 لكن لهم حماية وتأمين أخرى جنسيات من المهاجرون فيها يكثر التي
 "ساكنا   يحركوا لم اآلن إلى
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 دولة وسفير الفلسطينية السفارة كيوس جزيرة في الفلسطينيون وطالب
 إلنهاء والتدخل إلنقاذهم بالتحرك ،"طوباسي مروان" اليونان لدى فلسطين
 والشرطة المهاجرين لتجاوزات حد ووضع اليونانية، الجزر في مأساتهم
 .األوروبية اللجوء دول إلى ونقلهم اليونانية

 اليونانية الجزر في السوريين الفلسطينيين الالجئين عدد أن إلى يشار
 خيوس - متليني - لسبوس" الجزر في غالبيتهم الجئا  ( 400) بـ يقدر
 وبينهم السن في وكبار والنساء األطفال بينهم"  كوس - ليروس -

 إحدى في شملهم يلم أن أمل على عائلته من قسما   ترك وبعضهم عائالت
 ودرعا اليرموك مخيمات أبناء من غالبيتهم األوروبية، اللجوء دول

 .سورية في والحسينية والعائدين
 دمشق، في الفلسطينيين لالجئين اليرموك مخيم تعرض آخر، صعيد لىوع
 متفرقة مناطق استهدفت التي الهاون قذائف من بعدد للقصف أمس، يوم
 .الماديات على أضرارها اقتصرت منه
 الجيش عناصر قبل من مشدد لحصار يخضع اليرموك مخيم أن يذكر

 قضاء إلى أدى العامة، القيادة – الشعبية الجبهة ومجموعات النظامي
 .الطبية والرعاية التغذية نقص بسبب الجئا  ( 192)

 موقع عبر هاشتاغ حملة فلسطينيون ناشطون أطلق السياق، ذات وفي
 قال ،اليرموك_تنسوا_ال# عنوان تحت فيسبوك االجتماعي التواصل

 وبقية اليرموك مخيم لقضية االعتبار إعادة إلى تهدف" أنها الناشطون
 لها، المتواصل االستهداف ظل في سوريا في الفلسطينية المخيمات
 ".بداخلها المحاصرين المدنيين ومعاناة
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 يرتكب لما والدولي والعربي الفلسطيني الرسمي التجاهل" الناشطون وانتقد
 اإلعالم وسائل قبل من وخاصة اإلعالمي والتعتيم المخيمات، تلك بحق

 إلى المخيمات وبقية اليرموك عن المهجرين إخوتهم" وطالبوا الفلسطينية،
حياء ذهنيا ، للمخيمات االعتبار إعادة  أهلهم مع التواصل أواصر وا 

عادة المأساوية، ظروفهم على للوقوف المحاصرين  أمورهم إلى النظر وا 
 .السيئة المعيشية

 
/ ديسمبر –األول كانون/ 17 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو
2016 

 العمل مجموعة تمكنت الذين الفلسطينيين الضحايا حصيلة( 3411) •
 .امرأة( 455) بينهم توثيقهم من
 للنظام التابعة والمخابرات األمن أفرع في فلسطيني معتقل( 1135) •

 .امرأة( 80) بينهم السوري
 العامة القيادة – الشعبية الجبهة ومجموعات النظامي الجيش حصار •

 .التوالي على( 1278) هيوم يدخل اليرموك مخيم على
 والرعاية التغذية نقص نتيجة قضوا فلسطينية والجئة الجئا  ( 192) •

 .اليرموك مخيم في غالبيتهم الحصار بسبب الطبية
 مخيم وعن يوما  ( 981) أكثر منذ مستمر درعا مخيم عن المياه انقطاع •

 .يوما  ( 798) منذ اليرموك
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 منذ منازلهم إلى العودة من ممنوعون حلب في حندرات مخيم أهالي •
 من أكثر منذ النظامي الجيش لسيطرة يخضع والمخيم يوما ،( 1323)
 .يوما  ( 60)
 العودة من السبينة مخيم أهالي بمنع تستمر النظامي الجيش حواجز •

 .يوما  ( 1131) منذ منازلهم إلى
 حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 79) حوالي •

 لبنان في الفلسطينيين الالجئين عدد يقدر حين في ،2016 منتصف
 وفي آالف،( 6) مصر وفي ألف،( 17) األردن وفي ألف،( 31) بحوالي
 .سوري فلسطينيي بألف غزة وفي آالف،( 8) تركيا

 


