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 "2017 سبتمبر - " فلسطينياً سورياً قضوا خالل شهر أيلول24"

 استهداف مخيم درعا وأحياء تقطنها عائالت فلسطينية جنوب سورية •

 تصاعد التوتر في منطقة القدم وسط أنباء عن عملية عسكرية محتملة  •

 إطالق حملة إغاثية لالجئين الفلسطينيين والنازحين من سورية إلى لبنان •



 

 آخر التطورات

" الجئًا فلسطينيًا 24أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن "
" الجئًا نتيجة طلق ناري، و"شخص" جراء 18الماضي، بينهم " سبتمبر - قضوا خالل أيلول

خر قتل بالسالح األبيض، والجئ مات برصاص قناص، والجئان بسبب الحصار القصف، وآ
 .ونقص الرعاية الطبية، في حين توفي شخص آخر على طريق الهجرة

من عام  سبتمبر - وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل أيلول
" في 5" الجئين قضوا في الرقة، و"7ي: "توزعوا حسب المناطق في سورية على النحو التال 2017

" أشخاص لم يعرف أماكن مقتلهم، والجئان في مخيم اليرموك، وآخران في 5منطقة الشولة، و"
 ريف حماة، وشخصان توفيا في يلدا، في حين قتل شخص في جوبر.

 
ت أما في جنوب سورية أفادت مصادر ميدانية جنوب سورية استهداف مخيم درعا بنيران الرشاشا

 .الثقيلة التابعة لقوات النظام السوري المتمركزة عند حاجز المحكمة الجديدة

وبالقرب من مخيم درعا استهدف النظام حي المنشية بدرعا البلد الذي تقطنه عشرات العائالت 
 الفلسطينية برصاص القناصة ما أدى إلى قضاء أحد المدنيين القاطنين في الحي.

م أمس حي طريق السد بقذائف الهاون مما خلف خرابًا في المنازل كما استهدفت قوات النظام يو 
 مبانيه% من  80وحالة خوف بين األهالي، فيما ال يزال سكان مخيم درعا الذي دمر حوالي 



 

والعائالت الفلسطينية القاطنة في حي طريق السد يشتكون من أوضاع إنسانية قاسية جراء الحصار 
كما يعانون من نقص حاد في  ،المخيم والمناطق المتاخمة لهمالذي يفرضه الجيش النظامي على 

 االتصاالت لفترات زمنية طويلة.و  المواد الغذائية واستمرار انقطاع المياه والكهرباء

في السياق تصاعدت حدة التوتر في منطقة القدم بدمشق وسادت حالة من الخوف والقلق بين 
بلدية القدم ونقاط و  ي القاطنين بالقرب من قسم القدمالمدنيين نتيجة انذار النظام السوري لألهال

التماس مع منطقة الحجر األسود التي يسيطر عليها تنظيم الدولة بإخالء منازلهم، تحسبًا لعملية 
 .عسكرية في المنطقة

من جهة أخرى يستمر تنظيم داعش بحفر االنفاق وزيادة التحصينات على خطوط التماس مع هيئة 
فصائل المعارضة في يلدا، وكان تنظيم "داعش" هدد في وقت سابق أهالي حي القدم تحرير الشام و 

باقتحام المنطقة بالتزامن مع حالة استنفار عناصر التنظيم على جبهات حي القدم في مناطق 
 سيطرتهم بالحجر األسود وحي العسالي.

 
يرية حملة إغاثية جديدة إغاثيًا وتحت شعار "منسيون على أعتاب الشتاء" أطلقت مؤسسة إسراء الخ

 وتستمر خمسة أيام.تشرين األول  2خيمات لبنان، تبدأ يوم االثنين في م

وبحسب القائمين على الحملة فإنها تهدف إلى مساعدة الالجئين الفلسطينيين في لبنان، والنازحين 
الفلسطينيين من سورية وتقديم العون لهم مع حلول فصل الشتاء وتخفيف الظروف المعيشية الصعبة 

 التي يعيشونها.



 

وستقدم طرودًا غذائية ومساعدات نقدية ودعمًا صحيًا لبعض الحاالت المرضية الحرجة وتفقد 
 أحوال الناس واالستماع إلى أحوالهم واحتياجاتهم اإلنسانية الملحة.

كما أكد القائمون على الحملة أنها تهدف أيضاً على تسليط الضوء على معاناة الالجئين الفلسطينيين 
لبنان واحتياجاتهم اإلنسانية في ظل الوضع المعيشي المتردي لالجئ الفلسطيني، والعمل على  في

 جلب الدعم اإلغاثي واإلنساني لمساعدة الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات في لبنان.

 
 2017أكتوبر  -تشرين األول  01فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

طينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا الفلس3593) •
 ( امرأة.462)

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1639) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 الي.( على التو 1537يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 199) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1274انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( أيام.1114)



 

( أيام، والمخّيم 1610هم منذ )أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازل •
 ( يومًا.361يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، 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 )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8ا )( آالف، وفي تركي6وفي مصر )


