
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعة العمل: أرقام وحقائق حول توزع فلسطينيي سورية حول العالم •

 عائلة معتقل فلسطيني في السجون السورية تجدد مناشدتها للكشف عن مصير نجلها  •

 فلسطينياً قضوا خالل سيطرة داعش على مخيم اليرموك 145 •

    2244  العدد

 "المهجرون الفلسطينيون إلى الشمال السوري يطالبون باللجوء اإلنساني"

26-12-2018 



 

 آخر التطورات

طالبت عشرات العائالت الفلسطينية المهجرة من جنوب دمشق إلى الشمال السوري خالل 
دير بلوط باللجوء اإلنساني إلى تركيا أو إحدى اعتصام نفذته يوم أول أمس االثنين في مخيم 

الدول األوربية، وذلك بسبب األوضاع اإلنسانية والمعيشية القاسية التي يعيشونها جراء تهجيرهم 
من مخيم اليرموك وجنوب دمشق إلى مناطق ال تصلح للعيش البشري وال تتوفر فيها أدنى 

 مقومات الحياة. 

ى أن مطالبتهم باللجوء اإلنساني ال يعني تخليهم عن تمسكهم وأكد المشاركون في االعتصام عل
بحق العودة إلى وطنهم فلسطين، مشيرين أنهم يريدون حاًل جذريًا ألوضاعهم المأساوية إلى حين 

 عودتهم إلى أرض الوطن. 

 
كما شددوا على أنهم سيستمرون في اعتصامهم حتى تلبية جميع مطالبهم، داعين المنظمات 

الدولية لزيارة المخيم لالطالع على واقعهم المأساوي وتردي حالتهم المعيشية، كما اإلنسانية و 
طالبوا كافة وسائل اإلعالم بتسليط الضوء بشكل مستمر على ما يعانون ونقل الحقيقة بتجرد 

 للعالم أجمع. 

يم إلى ذلك ال تزال تتواصل معاناة مئات العائالت من الالجئين الفلسطينيين المهجرين من مخ
اليرموك إلى الشمال السوري، ويعيشون أوضاعًا إنسانية مزرية، نتيجة ضعف الخدمات األساسية 
في مراكز اإليواء الذين أجبروا على النزوح إليها وافتقارها للمستلزمات المعيشية والسكنية، إضافة 

 إلى تشتيت العائالت وتفريقها بين مراكز إيواء مختلفة.



 

( ألف الجئ 150الدراسات في مجموعة العمل إلى أن أكثر من ) في سياق مختلف أشار قسم
( ألف كانوا يعيشون بداخلها قبل اندالع الحرب 650فلسطيني هاجر خارج سورية من أصل )

من الفلسطينيين في سورية نزحوا  %60( آالف بقوا داخل سورية، وأكثر من 410فيها، وحوالي )
 لمرة واحدة على األقل.

( ألف الجئ فلسطيني غادروا سوريا، بما في ذلك 150ات إلى أن أكثر من )وأكد قسم الدراس
( آالف في 6( ألف آخرين توجهوا إلى األردن، و)17( ألف لجأوا إلى لبنان، و)30أكثر من )

 ( آالف في تركيا، ونحو ألف في قطاع غزة.8مصر، أضافة إلى )

ام السوري "محمد عيسى الحوراني" من جانبها جددت عائلة المعتقل الفلسطيني في سجون النظ
مناشدتها للمنظمات الدولية والحقوقية وجمعيات حقوق اإلنسان لمعرفة مصير نجلها، خاصة بعد 
 وصول خبر للعائلة من معتقلين تم اإلفراج عنهم أنهم تمكنوا من رؤيته داخل المعتقالت السورية.

ولم تتلق  البلد،أمن الدولة في درعا  من قبل 2013-وكان الحوراني اعتقل في شهر تشرين الثاني
 .1982عائلته أي خبر عنه منذ اعتقاله، وهو من مواليد مخيم درعا عام 

وقالت العائلة في مناشدتها "الرجاء ممن يعرف أية معلومة عن "محمد" التواصل معنا لنطمئن 
 عائلته التي تعيش ألم غيابه المرير وغموض مصيره لحظة بلحظة"

 
ضحية من أبناء  145وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية سقوط  في غضون ذلك

مخيم اليرموك خالل الفترة التي سيطر فيها تنظيم داعش على مخيم اليرموك والممتدة من شهر 
، حيث قضى 2018أبريل  –نيسان  18وحتى بدء العملية العسكرية يوم  2015نيسان/ أبريل 



 

نقص الغذاء وانعدام الرعاية الطبية، ورصاص القنص والقصف العشرات من أبناء اليرموك إثر 
بالصواريخ والبراميل المتفجرة، في حين ُدفنت جثث العديد من الضحايا في الحدائق العامة لتعذُّر 
الوصول إلى المقبرة، نتيجة احتدام المعارك في األيام األولى لالقتحام. فقد ُدفن كل من الناشط 

 عبد اللطيف الريماوي في حديقة جامع عبد القادر الحسيني.اإلعالمي جمال خليفة و 

الذين قضوا  145وأشار فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل إلى أن من بين الضحايا 
، توزعوا من 2018أبريل  –نيسان  18 ولغاية 2015أبريل  –خالل الفترة الممتدة بين نيسان 

توفوا برصاص قناص،  24ة طلق ناري، وشخصًا نتيج 67حيث السبب على النحو التالي: 
أعدموا ميدانيًا،  9و جراء القصف، 18و الجئًا قضوا نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية، 22و

 وشخصان قضيا اغتيااًل، والجئ بسبب التفجير، وآخر حرقًا، وشخص لم يعرف مكان مقتله.


