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 فلسطينية ضحية( 3443.. )التعذيب تحت قضوا( 459) بينهم
 السورية الحرب بسبب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .استهدافها من خوفا   المزيريب في العمل عن المنشآت وبعض المدارس توقف •
 .دمشق جنوب الفلسطينيون يعيشها يومية معاناة" والغذاء الحطب" تأمين •
 .السويد في وسوريا   فلسطينيا   فنانا  ( 15) يجمع" التشكيلي للفن فيشروم ملتقى" •
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  التطورات آخر
 سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة في والتوثيق الرصد فريق أكد
 بسبب قضوا سوريا   فلسطينيا  ( 3443) من أكثر اليوم حتى وّثق أنه

 التعذيب تحت قضوا والجئة الجئا  ( 459) بينهم سورية، في الدائرة الحرب
 .السوري النظام ومخابرات أمن سجون في
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قضى فيما فلسطينيا ، الجئا  ( 1134) قضاء إلى القصف أدى فيما
 النظامي الجيش بين المتبادلة االشتباكات بسبب الجئا  ( 840)

 .المسلحة السورية المعارضة ومجموعات
 للباحثين تتيح سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة أن يشار

 موقعها عبر احصاءاتها إلى الوصول الحقوقية والمؤسسات والناشطين
  actionpal.org.uk االلكتروني
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 أن سورية، جنوب العمل مجموعة مراسل أفاد آخر، موضوع وفي
 بسبب توقفت المزيريب في العاملة المنشآت وبعض التعليمية المدارس

 الطائرات تحليق وكثافة العسكرية السوري النظام قوات أعمال اشتداد
 .المنطقة سماء في الروسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للحاالت إال المدنيين خدمة عن توقف المزيريب مشفى أن مراسلنا، وأكد
 معلوم غير ألجل عطلة في التعليمية المدارس دخلت فيما اإلسعافية،

 يحجمون البلدة أبناء بأن مراسلنا وأضاف واستهدافها، القصف من خوفا  
 يستثني لم والقصف الطائرات ألن نظرا   لتجمعا وعدم المساجد ارتياد عن

 .المدنيين
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 العشرات ضحيتها وراح السورية الطائرات لقصف تعرض قد التجمع وكان
 جراء التجمع في مروعة مجزرة ارتكبت فقد 18/2/2014 يوم ففي ،

 التابعة الزيتون عين مدرسة استهدف الذي المتفجرة بالبراميل القصف
 الطالب تواجد أثناء وذلك لها التابع الصحي والمستوصف األونروا لوكالة
 .فلسطينية ضحية( 15) من أكثر سقوط إلى أدى ما المدرسة، داخل
 إلقاء نتيجة كبير انفجار المنطقة هز 9/2/2014 األحد يوم وفي

 لألونروا التابعة" ترعان" مدرسة من بالقرب متفجر برميل الحربي الطيران
 . المدرسة موظفي من ألربعة باإلضافة طالبا   40 حوالي إصابة إلى أدى
 طال المتفجرة بالبراميل لقصف 2014 نيسان – ابريل/27 يوم وفي

 المدنيين بين إصابات وقوع عن القصف وأسفر لألطفال، مدرسة محيط
 .األطفال من معظمهم

 عائلة( 1700) قرابة تضم سورية جنوب المزيريب بلدة أن إلى يشار
 المفروض الحصار بسبب صعبة، إنسانية أوضاعا   ويعيشون فلسطينية،

 .المواد أسعار وارتفاع المالية الموارد وانعدام المنطقة على
 

 المنطقة أبناء جانب إلى الفلسطينية العائالت تعيش مختلف، صعيد وعلى
 للتدفئة الحطب مادة لتأمين كبيرة معاناة دمشق، للعاصمة الجنوبية
 الناشطين أحد ووصف القارس، وبرده الشتاء فصل مرور مع وخاصة

 للكرتونة حاجتهم عن أبدا   التقل بأنها الحطب لمادة األهالي حاجة
 .الالجئين مئات عليها يعيش والتي الغذائية
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 عموما   المواد أسعار الرتفاع الالجئين أكتاف على تتعاظم المعاناة أن إال
 يلدا بلدة في الحطب من الواحد الكيلو فسعر خصوصا ، منها وللضرورية

 المهجرين الفلسطينيين الالجئين آالف يقطنها والتي سحم وبيت وببيال
 تأمين يوميا   عائلة كل ويلزم سورية، ليرة( 100) اليرموك مخيم من

 سورية ليرة ألف( 60) مايقارب أي األدنى، الحد في غرام كيلو( 20)
 .فقط للتدفئة شهريا  

 ويلزم ليرة( 35) الحطب من الواحد يلوالك فسعر اليرموك مخيم في أما
 الحطب مادة أن علما   شهريا ، ليرة ألف 21 يقارب ما شهريا   العائلة

 .المخيم من المهجرة األهالي منازل من هو الموجود
 إلى دعوا الجنوبية والمنطقة اليرموك مخيم في واألهالي الناشطون بدورهم
 من للتخفيف والطبخ، التدفئة أجل من وغاز مازوت من المحروقات ادخال

 وعيش بينهم البطالة وانتشار المالية مواردهم انعدام مع وخاصة معاناتهم
 .المؤسسات من المقدمة المساعدات على معظمهم

 حصارها فرض تواصل الموالية ومجموعاته السوري النظام أن إلى يشار
 عودة وتمنع والمحروقات المساعدات إدخال وتمنع اليرموك، مخيم على

 واسعة أجزاء على سيطرته الدولة تنظيم يواصل فيما منازلهم، إلى األهالي
 .المحاصرة االهالي على الخاصة أجنداته ويفرض المخيم من

 
 أعمالهم سوري فلسطيني فنان( 15) يعرض حيث السويد، إلى وباالنتقال

 عنوان تحت القادمة، أشهر( 6) مدار على السويدي للجمهور الفنية
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 الفن متحف" المتحف صالة فتستضيف ،"التشكيلي للفن فيشروم ملتقى"
 .السويدية virserum بلدة في" virserums konsthall الحديث

 الفنان بإشراف الجاري، شباط|  فبراير شهر مطلع أطلق المعرض
 من كل بمشاركة للمعرض رتب الذي" السعدي غسان" الفلسطيني

 حمزة، روال رشدان، عماد عشماوي، يحيى الشايب، مأمون: الفنانين
 مرتضى سالمة، أنس الحموي، الدين ضياء إبراهيم، ربيعة دان، أبو طالل

 محمود عودة، مازن بركات، إنانة حمزات، عروة دروبي، شام إبراهيم،
 . ياسين وسوزان السعدي،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البلدة، في السويدي الجمهور قبل من كبيرا   إقباال   المعرض شهد حيث
 اإلعالم وسائل اهتمام إلى باإلضافة االفتتاح، حفل منهم المئات فحضر

 . المعرض بتغطية السويدية
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 وخريجي والجامعيين السورية الفلسطينية النخب من العديد أن إلى يشار
 من فرارهم بعد المهجر بلدان في طريقها شق تحاول والجامعات المعاهد
 للقصف اقاماتهم ومواطن مخيماتهم وتعرض سورية، في الدائرة الحرب

 التزال فيما أوروبا، إلى الجئا   ألف( 80) من أكثر وصل حيث والدمار،
 .سورية من مستمرة الفلسطينيين الالجئين هجرة

 
 2017/ فبراير – شباط/ 18 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

 العمل مجموعة تمكنت الذين الفلسطينيين الضحايا حصيلة( 3443) •
 . امرأة( 455) بينهم توثيقهم من

 للنظام التابعة والمخابرات األمن أفرع في فلسطيني معتقل( 1164) •
 . امرأة( 83) بينهم السوري

 العامة القيادة – الشعبية الجبهة ومجموعات النظامي الجيش حصار •
 . التوالي على( 1339) يومه يدخل اليرموك مخيم على

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

 وعن يوما  ( 1045) أكثر منذ مستمر درعا مخيم عن المياه انقطاع •
 . • يوما  ( 850) منذ اليرموك مخيم
 منذ منازلهم إلى العودة من ممنوعون حلب في حندرات مخيم أهالي

 من أكثر منذ النظامي الجيش لسيطرة يخضع والمخيم يوما ،( 1390)
 . يوما( 121)
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 العودة من السبينة مخيم أهالي بمنع تستمر النظامي الجيش حواجز •
 . يوما  ( 1192) 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


