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 "النظام يقصف تجمع فلسطيني في ريف درعا بأسطوانات الغاز المتفجرة"
 

 
 

 ( بلدا  20الحرب في سورية تفرق شمل األسر الفلسطينية على أكثر ) 

  حمصاإلفراج عن معتقل فلسطيني من أبناء مخيم العائدين 

 األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "هيثم مهند القاضي" منذ أكثر من ثالث سنوات 
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 آخر األخبار

تعرض حي طريق السد الذي يضم تجمعًا لالجئين الفلسطينيين في ريف درعا للقصف 
بأسطوانات غاز وعدد من قذائف الهاون، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات بين المدنيين، 

أسطوانة الغاز المتفجرة إحدى أدوات قصف قوات النظام السوري على المناطق السكنية  وتعد
 .وتسبب سقوط ضحايا وتحدث خرابًا في المنازل

% من مبانيه وحي طريق السد يشتكون  80إلى ذلك ال يزال سكان مخيم درعا الذي دمر حوالي 
نظامي على المخيم والمناطق من أوضاع إنسانية قاسية جراء الحصار الذي يفرضه الجيش ال

المتاخمة لهم، كما يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية واستمرار انقطاع المياه والكهرباء 
 .واالتصاالت لفترات زمنية طويلة

 
وعلى صعيد آخر، أشارت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن الحرب في سورية 

الالجئة في سورية، فلم تكد تسلم أسرة فلسطينية من تشرد فرقت شمل معظم األسر الفلسطينية 
 .وتشتت معظم أفرادها على دول العالم، إضافة إلى التشرد والنزوح داخل المدن والبلدات السورية

حيث تشير االحصائيات إلى توزع فلسطينيي سورية ما بين لبنان واألردن ومصر وتركيا وليبيا 
وهولندا وفنلندا وسويسرا وفرنسا  ،والسويد والدنمارك، وألمانيا، وبريطانياوالسودان وتايلند وماليزيا 

 .باإلضافة إلى البرازيل وتشيلي وكندا وغيرها من الدول
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( الجئًا فلسطينيًا قد هجروا من 140وتشير إحصاءات وكالة األونروا األخيرة إلى أن نحو )
 .سورية بسبب الحرب

ى تلك الدول لم يكن بالطرق النظامية حيث تغلق جميع دول يجدر التنويه أن وصول الالجئين إل
 .جه الالجئين الفلسطينيين من سوريةو  العالم تقريبًا أبوابها في

مما أجبرهم على الوصول إلى تلك البلدان عبر الهجرة غير الشرعية حيث أجبر الالجئون على 
لحرب التي استهدفت مخيماتهم سلوك طرق التهريب البرية والبحرية مخاطرين بحياتهم هربًا من ا

 .في سورية

وفي موضوع مختلف، أفرج األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني "غريب محمد غريب" من أبناء 
علمًا أنه اعتقل يوم  مخيم العائدين بحمص، وذلك بعد اعتقال دام لحوالي سنتين وثالثة أشهر،

الملعب البلدي التابع للجيش من قبل عناصر حاجز دوار السيرياتل جانب  4/11/2014
 .النظامي

 
وفي ذات السياق، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "هيثم مهند القاضي" مواليد 

منذ أكثر من ثالث سنوات، حيث أعتقله عناصر األمن العسكري من منزله الكائن  5/4/1996
 .خبار أو معلومات عنه، وحتى اللحظة لم يرد أ25/11/2013في مدينة حمص بتاريخ 

معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري  1146يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت حتى اآلن 
 .معتقلة 81منهم 
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 إحصائيات وأرقام حتى 24/ كانون  الثاني– يناير/ 2017فلسطينيو سورية 

  (3423) توثيقهم بينهم حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من
 .( امرأة 455)

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

  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 .( على التوالي1315يدخل يومه )

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

 ( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1019انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 .( أيام829)

 ( يومًا، 1362أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 .( يوماً 96النظامي منذ أكثر من ) والمخيم يخضع لسيطرة الجيش

  حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ
 .( يوماً 1167)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )في 2016 ،
( 17األردن )( ألف، وفي 31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


