
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1885العدد: 
01-01-2018 

 اشتباكات بين داعش ومجموعات المعارضة على أطراف مخيم اليرموك •

 2014النظام السوري يواصل اعتقال الفلسطيني " خليل إبراهيم شاكوش" منذ عام  •

 "( الجئا  3631قضاء ثالثة فلسطينيين في سورية يرفع حصيلة الضحايا إلى )"



 

 آخر التطورات

قضى الشاب "مهدي جمال عجاج" أحد أبناء مخيم العائدين في مدينة حماة، أثناء مشاركته القتال 
إلى جانب قوات النظام السوري في المعارك الدائرة في مدينة البوكمال في محافظة دير الزور 

 شرقي سورية.

، أثناء كما قضى الشاب الفلسطيني "عالء محمد زوبع" أحد أبناء مخيم جرمانا بريف دمشق
مشاركته القتال إلى جانب قوات النظام السوري في المعارك الدائرة في إدلب شمال سورية، وهو 

 من قرية الدوارة في فلسطين.

فيما قضى الفلسطيني الشيخ المحامي "فايز دياب دياب" تحت التعذيب في معتقالت النظام السوري، 
 ( ضحية.475ن وثقتهم مجموعة العمل إلى )وبذلك يرتفع عدد ضحايا التعذيب من الفلسطينيين مم

من جهة أخرى شهدت األطراف الشرقية لمخيم اليرموك اشتباكات بين جيش األبابيل إحدى فصائل 
المعارضة المسلحة وتنظيم داعش، وقال مراسلنا إن االشتباكات جرت باألسلحة الخفيفة والمتوسطة 

 أطراف دوار فلسطين.الثالثاء الكائن على  وسوق على محور شارع دعبول 

 
وأضاف مراسلنا أن االشتباكات أسفرت عن مقتل أحد عناصر التنظيم قنصًا، وإصابة أحد مقاتلي 

 الجيش إصابة طفيفة، بحسب ما نشر األخير على صفحته الرسمية على الفيس بوك.

في  يشار إلى أن المنطقة الفاصلة بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا اشتباكات بين الحين واآلخر
 محاوالت لتنظيم داعش التقدم على حساب مجموعات المعارضة في بلدة يلدا جنوب دمشق.



 

في غضون ذلك يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "خليل إبراهيم شاكوش" من مواليد 
من منزله  2014 -12 -01أعوام على التوالي، حيث اعتقله النظام السوري يوم  3منذ  1987

عرطوز بريف دمشق واقتادوه إلى جهة غير معلومة، وحتى اآلن لم ترد أي معلومات  في جديدة
 عن مصيره أو مكان اعتقاله. 

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، ويتم 
السوري بالتكتم على مصير توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام 
( معتقاًل فلسطينيًا في 1644المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )

 ( معتقالت.106سجون النظام السوري منهم أكثر من )

 
 2017ديسمبر  -كانون األول  31فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين 3631) •
 ( امرأة.463)

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

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1628يدخل يومه )



 

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

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1363انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يوم.1205)

دمار أكثر ( يومًا، و 463يخضع 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 )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 يي سوري.( آالف، وفي غزة ألف فلسطين8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


