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 قداعش ينشر صوراً للهجوم الذي شنه على قوات النظام بحي التضامن جنوب دمش •

 أشهر 3سويطي" منذ  بالفلسطيني "نجيالنظام السوري يعتقل الالجئ  •

 العمل" و"اإلقامات" من أبرز العقبات التي تواجه فلسطينيي سورية في مصر •

 "والد طفل فلسطيني سوري مفقود بحادثة غرق قرب اليونان يناشد لمساعدته بمعرفة مصيره"



 

 آخر التطورات

جدد والد الطفل الفلسطيني السوري "حمزة حسام عبد القادر حميد" المنظمات اإلنسانية والصليب 
 عن طفله من أجل معرفة مصيره. األحمر أو من لديه معلومات

وجاء في المناشدة التي نشرها والد الطفل "حسام حميد" أن نجله فقد بعد حادث غرق قاربهم في 
اليونانية أثناء هجرة الطفل مع عائلته من تركيا إلى اليونان يوم  الشواطئبحر إيجة قبالة 

20/9/2015. 

وأضاف حميد أن طفلهم حمزة يبلغ من العمر ثمان سنوات، ولديه إعاقة بالنطق، وأنه يعيش عند 
 عائلة في تركيا، وأشار حميد إلى أن قناة إعالمية ألمانية نشرت تقريرًا شوهد خالله طفله المفقود.

 
جرت إلى وكانت العائلة قد ُهجرت من مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين إثر استهدافه، ثم ها

 اليونانية. "تركيا، ومن مدينة إزمير التركية غادرت عبر "قوارب الموت" نحو جزيرة "ميتيليني

ووفقًا لوالد الطفل أنه خالل الرحلة ووجود القارب المطاطي في المياه اإلقليمية في الساعة الرابعة 
ة وانعدمت الرؤية ففقد صباحًا اقتربت باخرة كبيرة منه واصطدمت به، مضيفًا أن العتمة كانت حالك

 52ابنه الذي كان في حضنه من قوة وهول الصدمة، بعد أن ألقى كل ركاب القارب البالغ عددهم 
 راكبًا أنفسهم في البحر.

وأصيب خالل الحادثة الوالد بغيبوبة لم يشعر بها إلى أن وجد نفسه بين عدد من خفر السواحل 
لم يجد طفله، وبدأ يسأل عنه خفر السواحل والصليب  اليونانية، وبعد أن أفاق حميد من الغيبوبة

 األحمر، فأكدوا له أنهم لم يعثروا عليه.



 

يشار إلى أن آالف الالجئين الفلسطينيين هاجروا من سورية إلى دول الجوار ودول أوروبا، حيث 
الجئًا منهم في حوادث غرق على طريق الهجرة، مع اإلشارة إلى فقدان عدد  50قضى أكثر من 

 خر إلى اآلن دون ورود معلومات عن مصيرهم.آ

في غضون ذلك، نشر تنظيم داعش أمس األول صورًا للهجوم المباغت الذي شنه عناصره على 
حاجز تابع لقوات النظام في حي نسرين بحي التضامن جنوب دمشق، وسيطرته على عدد من 

 كتل األبنية في الحي.

 
رين اثنين من مقاتلي المجموعات الموالية للنظام وكان التنظيم نشر في وقت سابق صورًا لعنص

أسرهما أثناء هجومه على مواقع سيطرة ميليشيا "الدفاع الوطني" في حي التضامن األربعاء 
 الماضي، وقام التنظيم حينها بقطع رأسيهما وجال فيهما وسط مناطق سيطرته جنوب دمشق.

"نجيب عبد المجيد عيسى سويطي" مواليد  وفي سياق آخر، يعتقل النظام السوري الشاب الفلسطيني
منذ الشهر التاسع من هذا العام، حيث كان قادمًا من االردن إلى سورية لرؤية زوجته،  1984

 واختفى في مطار دمشق الدولي وال يوجد معلومات عنه منذ ذلك الحين.

الفلسطينيين، ويتم  يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين
توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق، في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير 

معتقاًل فلسطينيًا في  1644المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن 
 سجون النظام السوري.



 

 
يين السوريين في مصر بظل أوضاع قانونية غير إلى ذلك، يعيش من تبقى من الالجئين الفلسطين

واضحة وذلك بالتزامن مع توترات سياسية وأمنية تشهدها البالد، حيث أن األمن المصري يرفض 
إعطاء الالجئين الفلسطينيين السوريين أي إقامات بالرغم من استيفاء الشروط الرسمية إلصدار تلك 

عديد من األهالي الذين التقى بهم مراسلنا هي "أن اإلقامات حيث تكون الحجة بشكل دائم وفق ال
 الموافقات األمنية لم تصل بعد"، فيما تزداد معاناتهم بعد ارتفاع األسعار الذي تشهده البالد.

يضاف إلى عدم توافر فرص العمل، حيث تكاد أن تكون فرص العمل شبه معدومة في مصر 
 هور الوضع االقتصادي هناك.وذلك بسبب اضطراب األوضاع داخل مصر واستمرار تد

ا إلى مصر منذ بداية الصراع الدائر في و ؤ ( الجئًا فلسطينيًا سوريًا لج6000يذكر أن حوالي )
 سورية.

 

 2017ديسمبر  -كانون األول  18فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

م ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينه3617) •
 ( امرأة.463)

( 106( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1645) •
 إناث.



 

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1615يدخل يومه )

لتغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار ( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص ا204) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1352انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1192)

( يومًا، ودمار أكثر 451يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 اًل وجزئيًا. من مبانيه تدميرًا كام %80من 

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


