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تحت عنوان "فلسطينيو سورية واألبواب المغلقة" مجموعة العمل ومركز "
 "2016العودة يصدران التقرير التوثيقي النصف السنوي الثاني لعام 

 

 
 

 قتيل وجريح جراء اشتباكات في مخيم النيرب بحلب. •

 األمن السوري يعتقل الجئة فلسطينية وزوجها في دمشق. •

 فلسطيني من أبناء مخيم اليرموك يمثل السويد في مهرجان للشعر بقبرص. •

فلسطيني من أبناء مخيم العائدين يحصل على المركز الثالث في بطولة كمال األجسام  •

 بهولندا.
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 آخر التطورات

تحت عنوان "فلسطينيو سورية واألبواب المغلقة" أصدر كٌل من مجموعة العمل من أجل 
مركز العودة الفلسطيني في لندن، التقرير التوثيقي الميداني عن أوضاع فلسطينيي سورية و 

فلسطينيي سورية خالل الفترة الممتدة بين 
حتى نهاية كانون  2016يوليو  -تموز

 .ديسمبر –األول 

ويشير التقرير إلى أن عملية الرصد الميداني 
 2016خالل النصف الثاني من عام 
ألوضاع أظهرت تفاقم المعاناة وانحدار ا

العامة لالجئين الفلسطينيين السوريين في 
ظل تواصل األعمال الحربية في سورية، وما 
 ترافق معها من عمليات نزوح هنا أو تهجير

واستمرار نزيف الدم  ،ناكحصار هو 
 الفلسطيني.

كما يرصد التقرير أهم األحداث التي ألمت بالمخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية من 
 –وحصار وخسائر بشرية من ضحايا ومعتقلين خالل الفترة الممتدة بين شهري تموز استهداف 

 .2016ديسمبر  –ونهاية كانون األول  –يوليو 

كذلك يتطرق التقرير لجملة النجاحات واإلخفاقات واالنتهاكات التي تعرض لها الالجئون 
تركيا وأوروبا(،  –مصر  –األردن  –لبنان )الفلسطينيون من سورية في دول اللجوء الجديد 

باإلضافة إلى العثرات التي اعترضت مسيرتهم على طريق اللجوء في اليونان وتونس والتشيك 
 وغيرها.

فيما خصص التقرير محورًا خاصًا تناول قضية الضحايا والمعتقلين الفلسطينيين، حيث يتضمن 
 ينيي سورية.إحصاءات المعتقلين والضحايا الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسط
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وبحسب التقرير فإن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وّثقت خالل النصف الثاني من 
( ضحية فلسطينية داخل سورية نتيجة األعمال الحربية، وخارج سورية 138قضاء) 2016عام 

 نتيجة محاوالت الوصول إلى أوروبا أو تعرضهم لحوادث قاتلة في مناطق لجوئهم الجديد منذ بدء
 .2016ديسمبر  –األحداث الدامية في سورية ولغاية كانون األول 

( صفحات توثق االنتهاكات واألحداث التي أصابت الالجئين الفلسطينيين 109يقع التقرير في )
، وفق عملية الرصد والمتابعة لشبكة المراسلين 2016السوريين خالل النصف الثاني من عام 

 .والمهتمين بالشأن الفلسطيني الميدانيين ومجموعة من الباحثين

يقدم التقرير تفاصيل دقيقة مرت بها المخيمات والتجمعات الفلسطينية داخل سورية وفق منهجية 
صورت الواقع المعيشي والميداني واإلنساني والصحي لالجئين الفلسطينيين في سورية باإلضافة 

 .لإلى أبرز األحداث اليومية لعمليات القصف والتدمير واالعتقا

يشار أنه قد سبق هذا اإلصدار خمسة تقارير وثقت أحداث النصفين األول والثاني من عام 
، إضافة 2016(، والنصف األول من عام 2015( والنصفين األول والثاني من عام )2014)

إلى "تقرير حالة" والعديد من التقارير الخاصة التي تناولت قضايا بعينها ذات صلة بالشأن 
 .لسوري الفلسطيني ا

 :لتحميل النسخة اإللكترونية من التقرير

http://actionpal.org.uk/ar/reports/special/closeddoors.pdf 

وفي سياق آخر، نقل مراسل مجموعة العمل نبأ مقتل "أحمد 
قدسية" أحد العناصر المحسوبة على اللجان الموالية للنظام 

جة خالف في مخيم النيرب لالجئين الفلسطينين في حلب، نتي
 مع عائلة المشعور.

وأشار مراسلنا إلى أن الالجئ "وحيد االمين" في العقد 
الخامس من عمره أصيب بجروح خطيرة نتيجة تلك 

http://actionpal.org.uk/ar/reports/special/closeddoors.pdf
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االشتباكات، منوهًا إلى أن حالة من التوتر سادت في المخيم مما أدى إلى إغالق المدارس 
 .والشوارع خوفًا من تجدد االشتباكات

يم النيرب من فوضى السالح المنتشر بين أيدي اللجان األمنية التابعة يعاني سكان مخو  هذا
للجيش النظامي والذي أدى إلى حدوث مشاكل عديدة نتيجة إطالق أحد عناصر هذه اللجان 

 النار على األهالي ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

الفلسطينية "شيخة غالب  اذار، الالجئة 24في غضون ذلك، اعتقل األمن السوري الجمعة 
 الرملي" على أحد حواجز العاصمة دمشق وهي من أبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق.

وقال مراسلنا أن األمن السوري استدعى زوجها شحادة وهو من بلدة دربل في منطقة قطنا، 
 واعتقله األمن دون ورود معلومات عن أسباب االعتقال أو مكانهما.

( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام 1180العمل وثقت حتى اآلن ) يشار إلى أن مجموعة
 ( معتقلة.86السوري منهم )

" سيمثل الشاعر الفلسطيني السوري Ideogrammaوفي بالد المهجر وبدعوة من منظمة "
"عامر صرصور"، من مواليد مخيم اليرموك، مملكة السويد في مهرجان التنافس الشعري للشباب 

 .آذار/ مارس الحالي 28 – 27وم أمس في نيقوسيا بقبرص، المقام في الفترة من الذي انطلق ي
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ومن جانبه أكد الصرصور أنه سيتنافس ضد ستة شعراء شباب من ألمانيا والنمسا وسويسرا 
 .وإسبانيا والسويد

وستترجم جميع النصوص الشعرية الى اليونانية، مع العلم أن دول أوروبية عدة تشارك في 
 ان من بينها، فنلندا وسويسرا وألمانيا وإسبانيا وأستراليا، باإلضافة الى السويد.المهرج

يشار إلى أن الشاعرعامر صرصور خاض منافسات عديدة ومتنوعة ويوصف بأنه شاعر التمرد 
 والغضب.

وفي سياق غير بعيد، فاز العب كمال األجسام الفلسطيني السوري "بهاء التوبة" بالمركز الثالث 
 كغ. 98في هولندا بوزن  Isala cupولة في بط

وحصل بهاء على المركز الثالث في أول بطولة مفتوحة لكمال األجسام يشارك بها في هولندا، 
بمدينة روتردام، وهو من أبناء مخيم  capelle aan den ijsselوالتي جرت يوم أمس في 

 العائدين بحمص سورية.

يشار إلى أن العديد من النخب الفلسطينية السورية والجامعيين وخريجي المعاهد والجامعات 
والرياضيين تحاول شق طريقها في بلدان المهجر بعد فرارهم من الحرب الدائرة في سورية، 

( ألف الجئًا 80وتعرض مخيماتهم ومواطن اقاماتهم للقصف والدمار، حيث وصل أكثر من )
 ًا إلى أوروبا.فلسطينيًا سوري

 

 2017مارس  –آذار  27فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3472) •
 ( امرأة.455)

( 86( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1180) •
 امرأة.
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القيادة العامة على مخيم اليرموك  –جيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية حصار ال •
 ( على التوالي.1374يدخل يومه )

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

ومًا وعن مخيم اليرموك منذ ( ي1080انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.887)

( يومًا، 1424أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يوما.158والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي ) •
( 17( ألف، وفي األردن )31جئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )حين يقدر عدد الال
 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


