
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1881العدد: 
28-12-2017 

 قضاء أحد عناصر قوات فلسطين أثناء قتاله إلى جانب قوات النظام •

 عائلة فلسطينية من مخيم الرمل في الالذقية تناشد الكشف عن مصير نجلها •

 تأخر صدور اإلقامات والبحث عن مسكن أبرز العقبات التي تواجه الالجئين في السويد •

 "انخفاض درجات الحرارة وشح المحروقات يفاقم معاناة أهالي مخيم اليرموك المحاصرين"



 

 ضحايا

أعلنت قوات فلسطين إحدى المجموعات العسكرية الفلسطينية 
الموالية للنظام السوري قضاء المقاتل الفلسطيني " فراس محمد 

أثناء قتاله إلى جانب قوات  2017–12–27عيـسى"، يوم 
 من أبناء مخيم السيدة زينب بريف دمشق.النظام، وهو 

( ضحية من الالجئين 997يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت )
 الفلسطينيين قضوا بطلق ناري خالل أحداث الحرب في سورية.

 

 آخر التطورات

يعاني أهالي مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، من عدم توافر المحروقات ومواد التدفئة 
يم، حيث تعد تلك المواد نادرة الوجود وذلك بسبب الحصار المشدد الذي يفرضه النظام داخل المخ

 السوري وبعض المجموعات الفلسطينية الموالية له.

يأتي انخفاض درجات الحرارة ليفاقم من معاناة األهالي، ووفقًا لمراسلنا في المخيم فإن سعر ليتر 
وجد، في حين وصل سعر الكيلو الغرام الواحد من ليرة إن  500المازوت الواحد يصل إلى حوالي 

 ليرة سورية. 150حطب التدفئة إلى 

 



 

من جانبهم طالب األهالي بفتح الحواجز والطرق إلدخال المحروقات من مازوت وغاز من أجل 
التدفئة والطبخ، للتخفيف من معاناتهم وخاصة مع انعدام مواردهم المالية وانتشار البطالة بينهم 

 هم على المساعدات المقدمة من المؤسسات.وعيش معظم

بدورها ناشدت عائلة الالجئ الفلسطيني "مجد عصام تعمري" من أبناء مخيم الرمل في الالذقية 
المؤسسات الحقوقية واإلنسانية التدخل لمعرفة مصير نجلها الذي بات مجهوالً عقب فقدان االتصال 

سلتها لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية به منذ ستة أشهر، وأوضحت العائلة عبر رسالة أر 
أن ولدها احتجزه مسلحون من الجيش الحر في ريف مدينة إدلب شمال سورية منذ ستة أشهر أثناء 
سفره إلى تركيا، وأشارت العائلة إلى أن ابنها نقل في شهر أيلول المنصرم إلى إحدى مشافي تركيا 

 ب، ومن حينها ال يعرفون عنه أي معلومات. بعد قصف النظام لمواقع الجيش الحر في إدل

وأضافت العائلة أننا وبعد أن فقدنا األمل تواصل معنا أحد األشخاص وأخبرنا أن مجموعات 
أطلق الجند  التركية،المعارضة السورية المسلحة أفرجت عن مجد، وأنه أثناء محاولته عبور الحدود 

حد المشافي، ونوهت العائلة إلى أن الشخص لم رما التركية عليه النار، وقد أصيب ونقل إلى أ
 يذكر أسم المشفى وال حتى المدينة التي يوجد فيه ابنهم. 

 
في سياق مختلف يشتكي الالجئون الفلسطينيون السوريون الذين وصلوا إلى السويد من تأخر 

 إجراءات الحصول على اإلقامة والتي قد استغرقت أكثر من عام عند البعض منهم.



 

صر معاناتهم فقط في الحصول على اإلقامة بل تمتد إلى صعوبة تأمين منزل للسكن خاصة وال تقت
أن معظم الالجئين يفضلون السكن جنوبي السويد األمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على المنازل 
بشكل كبير، يضاف إلى ذلك مشكالت تأخر لم الشمل لالجئين مع عوائلهم، حيث تصل مدة لم 

 ض الحاالت إلى أكثر من عام ونصف.الشمل في بع

 

 2017ديسمبر  -كانون األول  27فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3626) •
 ( امرأة.463)

( 106بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري 1644) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1624يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 204) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1359عا مستمر منذ أكثر )انقطاع المياه عن مخّيم در  •
 ( يوم.1201)

( يومًا، ودمار أكثر 460يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي.  %80من 

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ) يقدر

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


