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 "( الجئة قضين بسبب الحرب في سورية461مجموعة العمل: )"

 

 
 

 أهالي مخيم اليرموك يتضامنون مع األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل •

 الهدوء النسبيمخيم العائدين بحماة معاناة معيشية مستمرة بالرغم من  •

 2013األمن السوري يستمر باعتقال الالجئ "عبيدة درويش" منذ العام  •
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 آخر التطورات 

( 461تشير االحصائيات الموثقة لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في لندن أن )
الجئة فلسطينية قضين بسبب الحرب في سورية، وذلك ألسباب مختلفة منها القصف والقنص 

 .شتباكات والتعذيب حتى الموتواال

ضحية، وذلك وفق ما  3483فيما بلغت االحصائية االجمالية لعدد الضحايا الفلسطينيين 
 استطاع فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من رصده وتوثيقه.

 
الجدير بالذكر أنه ال يوجد أي جهة احصائية حقوقية فلسطينية رسمية تقوم باحصاء الضحايا 
والمعتقلين الفلسطينيين، حيث وجه ناشطون انتقاداتهم الحادة للسفارة الفلسطينية في دمشق 
ومنظمة التحرير الفلسطينية لعدم قيامها بأي جهود حقوقية أو سياسية لتوثيق ووقف االنتهاكات 

 بحق الالجئين الفلسطينيين في سورية.

خيم اليرموك النازحين إلى بلدة يلدا نظم الالجئون الفلسطينيون من أبناء م ،وعلى صعيد آخر
جنوب دمشق فعاليات تضامنية مع األسرى الفلسطينيين الذين يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن 

 الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
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أن الالجئين الفلسطينيين في سورية يدركون  -اسم مستعار-من جانبه قال الناشط "أبو أحمد" 
والتعذيب الذي يتعرض له اخوتهم في سجون االحتالل فهم يعيشون معاناة معنى االعتقال 

 أقسى منها في سجون النظام السوري.و  مشابهة لها بل

الجئًا فلسطينيًا  1187يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد وثقت اعتقال 
 قالت النظام السوري.الجئًا تحت التعذيب في معت 461في سجون النظام السوري، وقضاء 

 
وفي سياق مختلف، حالة من الهدوء يعيشها سكان مخيم العائدين بحماة الذين يستقبلون عدد 
كبير من العائالت النازحة إلى المخيم من مختلف المخيمات ومدن دمشق وحلب وإدلب وريف 

المشدد الذي  وحماة ودير الزور والرقة ودرعا والالذقية، إال أنهم يعانون من الطوق األمني
يفرضه الجيش النظامي على مداخل ومخارج المخيم، ومن حمالت الدهم واالعتقال التي يقوم بها 

 الجيش النظامي بين الحين واآلخر.

أما في الجانب االقتصادي يشكو األهالي من انتشار البطالة في صفوفهم وذلك بسبب الوضع 
خيم الذين فقد معظمهم عمله وأصبح يعتمد بشكل األمني المتوتر الذي ألقى بظالله على أبناء الم

 كامل على المساعدات اإلغاثية التي يتم توزيعها بين الحين واآلخر.

ومن جانب آخر، يستمر األمن السوري باعتقال الالجئ "عبيدة أحمد درويش" من أبناء مخيم 
قبل من  2013-5-3(، حيث تم اعتقاله بتاريخ 1998العائدين في حمص ومن مواليد )

 عناصر حاجز المدينة الجامعية بمدينة حمص، فيما لم ترد أي معلومات عنه حتى اللحظة.
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 2017إبريل –نيسان  25فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3483) •
 ( امرأة.455)

( 87أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ) ( معتقاًل فلسطينيًا في1187) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1377يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 195) •
 هم في مخيم اليرموك.الحصار غالبيت

( أيام وعن مخيم اليرموك منذ 1108انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.959)

( يومًا، 1452أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.186والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
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، في 2016جئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( ألف ال85حوالي ) •
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


