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الجئًا فلسطينيا سوريًا وصولوا " 33922"ما ال يقل عن : مجموعة العمل"
 "إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة

 
 
 اغتيال الناشط اإلغاثي أبو العبد عريشة مسؤول تجمع أبناء اليرموك. 

  اشتباكات عنيفة على أكثر من محور في مخيم اليرموكاندالع. 
 قصف مدفعي يستهدف قرية الطيبة المجاورة لمخيم خان دنون. 

 إصابة أحد عناصر لواء القدس المحسوب على الجيش النظامي في حلب. 

  ألف الجئاً فلسطينياً سورياً في لبنان( 24)األونروا. 

 (4852 ) في سوريةالجئاً فلسطينياً قضوا بسبب الحرب. 

 (855 )ضحية من أبناء مخيم درعا قضوا منذ بداية الحرب في سورية. 

 مؤسسة الوفاء توزع مساعداتها في مخيم خان الشيح بريف دمشق. 
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 أوروبا
 "27933"أكد فريق التوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن ما ال يقل عن 

وذلك   "2011،2012،2013،2014"الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصولوا إلى أوروبا خالل األعوام 
األوروبي لتلك األعوام، يشار أن معظم الالجئين " يوروستات"بناًء على احصائيات موقع 

، ويشار أن "Stateless" الفلسطينيين السوريين يتم تصنيفهم في أوروبا تحت فئة عديمي الجنسية
فئة ال تشمل الفلسطينيين السوريين وحدهم بل تتضمن أعدادًا أخرى من الالجئين األكراد تلك ال

من اجمالي األعداد وذلك وفق % 61والكويتيين البدون والصوماليين والذين تقدر نسبتهم بحوالي 
 .منهجية تثقيل الرقم االحصائي للفلسطيني السوري في أوربا للباحث االقتصادي دمحم يوسف

ن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تعمل على إعداد تقرير شامل يرصد أوضاع يشار أ
الالجئين الفلسطينيين السوريين في سورية ومختلف البلدان التي وصلوا إليها ومن المتوقع صدور 

 .ذلك التقرير خالل األسابيع القليلة القادمة
 

 آخر التطورات
مسؤول تجمع أبناء " أبو العبد عريشة"والملقب ( عاماً  54" )دمحم عريشة"قضى الناشط اإلغاثي 

اليرموك وذلك بعد أن أقدم مجهولون بإطالق النار عليه بالقرب من مكتبه في شارع لوبية، ما 
جميع أسفر عن إصابته بجروح بالغة الخطورة، في حين تم نقله للعالج خارج مخيم اليرموك إال 

 .بالفشلمحاوالت إنقاذه باءت 

 
 دمحم عريشة
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كان أحد أعضاء الهيئة الخيرية التابعة للجهاد اإلسالمي، وكان يدير الملف " أبو العبد"يشار أن 
، ومن ثم أصبح مسؤول عن تجمع أبناء اليرموك "همسة الطبية"الطبي فيها، كما أسس مؤسسة 

وغيرها من األمور والتي تعتبر طرف وسيط خاصة فيما يتعلق بموضوع بالمساعدات الغذائية 
اإلغاثية بين الجهات المتنازعة داخل وخارج مخيم اليرموك، إلى ذلك شهد المخيم اشتباكات عنيفة 
اندلعت بين المجموعات المحسوبة على المعارضة المسلحة داخل المخيم وعناصر الجيش 

زامن ذلك مع القيادة العامة على عدة محاور في المخيم ت –النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
 .تفجير أحد أبنية المخيم

وفي سياق ليس ببعيد تعرضت البلدات المحيطة بمخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف 
دمشق لقصف متقطع، حيث استهدفت بلدة الطيبة القريبة من المخيم بعدد من القذائف التي سمع 

الي من انقطاع التيار الكهربائي صوت انفجارها داخل المخيم بوضوح، أما معيشيًا فيعاني األه
لفترات زمنية طويلة وعدم توفر المحروقات، كما يشتكون من غالء المعيشة وانتشار البطالة في 
صفوف شباب المخيم، يذكر أن المخيم يستقبل المئات من العائالت الفلسطينية التي نزحت عن 

 .مخيماتها بسبب القصف واالشتباكات والحصار

 
 مخيم خان دنون 

وهو أحد أعضاء لواء القدس المحسوب على الجيش السوري " دمحم وعرية"أما في حلب فقد أصيب 
النظامي من سكان مخيم حندرات وذلك إثر االشتباكات العنيفة والمستمرة من عدة أشهر على 

 .جبهة حندرات في مدينة حلب
الضحايا من الالجئين وعلى صعيد آخر أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد 

الذين قام فريق التوثيق بتوثيقهم باالسم والمكان وسبب القتل قد بلغ حتى و  الفلسطينيين السوريين
 الجئًا قضوا تحت التعذيب،( 012)امرأة، و( 641)ضحية فلسطينية بينها ( 0452)اليوم 
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جئًا قضوا بسبب ال( 255)الجئًا أعدموا ميدانيًا،  (55)الجئًا قضوا إثر قنصهم و( 015)و
القصف، وفي سياق ذي صلة كشفت المجموعة أن عدد الضحايا من أبناء مخيم درعا جنوب 

الجئين قضوا جراء ( 621)ضحية بينهم ( " 655)سورية منذ بداية الحرب في سورية بلغ 
آخرين بطلق ناري، وثالثة الجئين ( 02)و الجئًا برصاص قناص،( 04)القصف، فيما قضى

الجئين ألسباب ( 1)الجئًا ميدانيًا، بينما قضى ( 62)عذيب، في حين سجل إعدام قضوا تحت الت
مجهولة لم يتسن لفريق التوثيق في مجموعة العمل التأكد من السبب الحقيقي وراء مقتلهم، 
والجئان نتيجة تفجير سيارة مفخخة، وآخر قضى نتيجة نقص الرعاية الطبية، وآخر حرقًا، كما تم 

 .ناء مخيم درعا بالسالح األبيضقتل الجئ من أب
 

 لبنان
وفقًا إلحصائيات وكالة األونروا والتي نشرت نهاية نوفمبر الماضي أن عدد الالجئين الفلسطينيين 

الجئًا اضطروا ( 52222)ألف الجئًا وذلك من أصل ( 50)السوريين المتواجدين في لبنان قد بلغ 
 .بحسب الوكالةإلى ترك سورية والتوجه إلى البلدان المجاورة 

 
 لجان عمل أهلي

حصة غذائية على أهالي مخيم خان الشيح " 222"قامت مؤسسة الوفاء لإلغاثة بتوزيع حوالي 
لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، حيث يعاني األهالي من أزمات معيشية متعددة أبرزها فقدان 

ظم الطرقات الواصلة بين العديد من المواد الغذائية من أسواق المخيم وذلك بسبب انقطاع مع
 ."خان الشيح –زاكية "المخيم والمناطق المجاورة له باستثناء طريق 

 
 غذائية على أهالي مخيم خان الشيحال صحصالتوزيع 
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 كانون األول الجاري  -ديسمبر 32وأرقام حتى  احصائيات # فلسطينيو سورية 
  خالل األربع  أوروباالجئًا فلسطينيا سوريًا وصولوا إلى ( 33922)ما ال يقل عن

 .سنوات األخيرة
 (3852 ) ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها

الجئًا قضوا إثر ( 015)و الجئًا قضوا تحت التعذيب،( 012)امرأة، و( 641)بينهم 
 .الجئًا قضوا بسبب القصف( 255)الجئًا أعدموا ميدانيًا، ( 55)قنصهم و

 ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي : مخيم اليرموك
يومًا، والماء لـ  (416)وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  على التوالي،( 822)لليوم 

 .ضحية( 183)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 122)
 (52)  (14348)ألف الجئ فلسطيني سورية فروا من سورية إلى بلدان الجوار منهم 

لغاية " األونروا"وذلك وفق إلحصائيات وكالة  ،في لبنان( 63222)و الجئًا في األردن
 .3216نوفمبر 

 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية
 .يوم على التوالي( 628)

 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : يم السبينةمخ
 .يوم على التوالي( 628)

 يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 428)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات
 .المعارضة عليه

 من مبانيه %(32)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  382حوالي : مخيم درعا. 
 نسبيًا الوضع هادئ : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA?source=feed_text

