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 الجئ فلسطيني يقضي خالل مشاركته القتال في سورية •

 ناشطون يؤكدون خروج عنصرين من "داعش" جنوب دمشق بتنسيق مع النظام  •

 جنوب دمشق مجموعات المعارضةواشتباكات بين "داعش"  •

 الهيئة الخيرية والهالل األحمر يختتمان األسبوع الطبي في مخيم خان الشيح بريف دمشق •

 "( ضحية3615مجموعة العمل: عدد الضحايا الفلسطينيين في الحرب السورية تجاوز )"



 

 ضحايا 

أعلنت حركة فلسطين حرة إحدى المجموعات العسكرية الفلسطينية الموالية للنظام السوري قضاء 
أحمد موعد" أبو العبد، وذلك خالل مواجهات جرت أمس  المقاتل الفلسطيني "شادي عبد الحافظ

األول بين قوات النظام السوري وحركة فلسطين الحرة ومجموعات "داعش" في مخيم اليرموك جنوب 
 سورية، وهو من أبناء مخيم اليرموك.

( ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا بطلق ناري 996يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت )
 اث الحرب في سورية.خالل أحد

 
 آخر التطورات

تشير اإلحصاءات الموثقة لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن عدد الضحايا 
( ضحية قضوا منذ 3615من الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا بسبب الحرب السورية قد بلغ )

 .2012العام 

جئًا قضوا بسبب أعمال القصف المتبادلة ( ال1148وعن أسباب الوفاة تشير اإلحصاءات إلى أن )
 بين قوات النظام السوري ومجموعات المعارضة السورية المسلحة.

( 475( ضحية، فيما قضى )946في حين أدت االشتباكات بين النظام والمعارضة إلى قضاء )
 الجئًا والجئة تحت التعذيب أثناء التحقيق معهم في سجون ومعتقالت النظام السوري.



 

( الجئًا برصاص القناصين، كما تسبب حصار المخيمات الفلسطينية من قبل قوات 307)وقضى 
فلسطينيًا حياتهم إثر سوء  201النظام السوري وبعض المجموعات الفلسطينية الموالية له بفقدان 

 التغذية ونقص الخدمات الطبية بسبب الحصار.

اإلعدامات الميدانية والغرق أثناء محاوالت فيما سقط ما تبقى ألسباب متعددة أخرى منها التفجيرات و 
 الوصول إلى أوروبا.

 
يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية توثق جميع الضحايا من الالجئين الفلسطينيين 

 في سورية بغض النظر عن مواقفهم السياسية أو الجهة المسؤولة عن وفاتهم. 

ية جنوب دمشق، أن عنصرين تابعين لتنظيم في غضون ذلك، قال ناشطون نقاًل عن مصادر محل
 الدولة "داعش" خرجا من منطقة الحجر األسود جنوب دمشق، بتنسيق مع قوات النظام.

وهما "أبو صهيب الخابوري" شقيق أو هشام الخابوري األمير السابق لتنظيم داعش في الحجر 
منتسب للتنظيم، بحسب األسود، والمدعو أبو الزهراء، باالضافة لشقيق الخابوري وهو غير 

 المصادر.

وأضاف مراسلنا أن العناصر خرجوا من المنطقة الجنوبية عبر حاجز بردى التابع لقوات النظام 
 السوري إلى جهة مجهولة.



 

فيما تتوالى حاالت خروج قياديين في التنظيم ومقربين لهم من المنطقة وسط الحديث عن إيجاد 
جر األسود ومخيم اليرموك؛ فيما لم يتم حسم األمر بالنسبة حل قريب ينهي سيطرة التنظيم على الح

 للعناصر الذين سيبقون لمواجهة مصيرهم بعد خروج كافة القياديين من المنطقة.

والجدير بالذكر أن الكثير من قياديي وعناصر التنظيم خرجوا من مناطق سيطرة التنظيم في الفترة 
العالمي السابق لتنظيم داعش من قطاع الشهداء في األخيرة، كان آخرهم راتب طّيارة المسؤول ا

 مخيم اليرموك.

إلى ذلك دارت يوم أمس اشتباكات عنيفة استخدم خاللها االسلحة المتوسطة والعبوات الموجهة بين 
تنظيم داعش وجيش االسالم على محور حي الزين جنوب مخيم اليرموك، حيث دامت االشتباكات 

 مغيب الشمس وال أنباء عن إصابات بين الطرفين.لعدة ساعات لتنخفض حدتها مع 

 

 لجان عمل أهلي

اختتمت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بالتعاون مع الهالل األحمر الفلسطيني فعاليات 
 األسبوع الطبي في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق.

( مستفيد، حيث تم تقديم 261لطبي قد بلغ )وبحسب الهيئة فإن عدد المستفيدين من األسبوع ا
 الفحص الطبي والدواء المجاني في مختلف التخصصات الطبية.

 
 



 

 2017ديسمبر  -كانون األول  01فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3615) •
 ( امرأة.463)

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1643) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1598يدخل يومه )

ة الطبية بسبب الحصار ( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاي204) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1335انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1175)

( يومًا، ودمار أكثر 434يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئيًا.  %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 )

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


