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 "في سورية 5402الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر تموز " 04"

 
 

 " والنظام " جبهة النصرة"و" داعش"اتصاالت غير مباشرة جرت بين تنظيمي
 السوري عبر منظمة التحرير الفلسطينية

  تستمر بتقديم خدماتها ألهالي مخيم اليرموك المحاصرينهيئة فلسطين الخيرية 

 شتباكات عنيفة في محيط مخيم خان الشيح بريف دمشقا 

 أطفال مخيمي اليرموك وخان الشيح يتضامنون مع الطفل الشهيد علي دوابشة 

  مهاجر بينهم سوريون وفلسطينيون  0011ايطاليا تنتشل خمس جثث وتنقذ 

  احصائيات الضحايا الفلسطينيين "مجموعة العمل تصدر النسخة اإلنكليزية من تقرير
 " 5102حزيران  -حتى يونيو
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 احصائيات
الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر تموز " 04"أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن 

الجئين قضوا تحت " 0"و الجئًا جراء إصابتهم بطلق ناري،" 01"بينهم  ،5402/يوليو  –
الجئ بسبب القصف، والجئان اغتيااًل، ( 00)التعذيب في سجون النظام السوري، بينما قضى 

 .والجئ غرقًا، وضحية قضت بسبب الحصار ونقص الرعاية الطبية
يوليو  –فيما أشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر تموز 

الجئًا، إضافة  50في دمشق قضى : حسب المدن السورية على النحو التاليالمنصرم توزعوا 
الجئين ( 2)، وخمس ضحايا في حلبو  سبعة الجئين في درعا،و  إلى الجئين في ريف دمشق،

 .قضوا في مناطق متفرقة

 
 آخر التطورات

ال يزال مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق يشهد اشتباكات متقطعة بين 
وجبهة النصرة من " داعش"المجموعات الفلسطينية المسلحة من جهة، وتنظيم الدولة اإلسالمية 

يسيطر " داعش"جهة أخرى، دون أن تسفر عن تقدم ملحوظ لكال الطرفين، حيث ما زال تنظيم 
من مساحة المخيم، في حين يسيطر الجيش النظامي والمجموعات المسلحة الموالية % 14على 

أمين سر تحالف الفصائل الفلسطينية المقرب ( خالد عبد المجيد)إلى ذلك أكد  ،% 04له على 
والنظام " جبهة النصرة"و" داعش"بين تنظيمي " غير مباشرة"من النظام السوري وجود اتصاالت 

مع موقع الغد في عمان الخميس ( عبد المجيد)جاء ذلك خالل مقابلة صحفية أجراها .السوري
نظمة التحرير دخلت على خط الوساطة بين الطرفين، في الوقت الذي م"الماضي، وأضاف، إن 

أجرت فيه، أيضًا، مفاوضات هذا الشهر مع التنظيمين لبحث انسحابهم من مخيم اليرموك، 
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مقاتل مسلح من المنطقة الجنوبية، التي  0044انسحاب "طلبا " النصرة"و" داعش"وأوضح أن 
شريطة إبقاء أسلحتهم معهم، مع تسوية أوضاع أعداد تضم اليرموك والحجر األسود والتضامن، 

النظام السوري وافق على انسحاب "وبين أن ."أخرى منهم سيبقون بناء على إتمام مصالحة
المنظمة "المجموعات المسلحة من دون سالحهم، وبالتالي رفض رحيلهم بسالحهم، ونوه إلى أن 

، إال أنها لم تحقق أي "داعش"لتفاوض مع أرسلت، خالل الشهر الحالي،مندوبين عنها للحوار وا
تحالف قوى الفصائل عقدت "وزاد أن ."نتيجة، حيث استمر التنظيم في شن الهجوم على المخيم

، ما يشكل "عدة اجتماعات لتقييم ما جرى من اتصاالت، وخلصت إلى عدم نجاعة استمرارها
ياًل وحيدًا لمعالجة أزمة موطن الخالف مع بعض الفصائل التي تنظر إلى خط المفاوضات سب"

 ".اليرموك، بينما يشكل فرصة كافية للمسلحين اللتقاط األنفاس قبل شّن هجوم جديد

 
 مخيم اليرموك

في غضون ذلك تستمر هيئة فلسطين الخيرية، وبالرغم من إغالق كافة مكاتبها داخل مخيم 
على تقديم كفالة لأليتام اليرموك المحاصر، حيث يعمل قسم الدراسات االجتماعية في الهيئة 

والمعونة المالية لكبار السن والمصابين من أهالي مخيم اليرموك سواًء النازحين الى المناطق 
 .المجاورة أو الموجودين داخل المخيم

وباالنتقال إلى ريف دمشق شهد محيط مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، 
عارضة السورية المسلحة من جانب، والجيش السوري اندالع اشتباكات بين مجموعات الم

وذلك بسبب محاولة الجيش النظامي الوصول إلى المناطق التي تسيطر .النظامي من جانب آخر
عليها المعارضة، عبر المزارع المحيطة بأوتوستراد السالم، تزامن ذلك مع قصف مدفعي 

 .استهدف محيط المخيم
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ليرموك وخان الشيح، وقفة تضامنية مع أطفال فلسطين، وفي سياق مختلف نظم أطفال مخيمي ا
استنكارًا للجريمة البشعة التي أودت بحياة الطفل الرضيع الفلسطيني علي دوابشة، حيث رفع 

، وطالبوا المجتمع الدولي "األطفال فيها الفتات أدانت استمرار جرائم االعتداء على األطفال
 .هيونية ضد أبناء الشعب الفلسطينيبالتحرك العاجل لوضع حد لالنتهاكات الص

 
 الوقفة التضامنية لألطفال في مخيم خان الشيح

 ايطاليا
أعلن خفر السواحل اإليطالي أنه أنتشل يوم أمس نحو خمس جثث لالجئين غرقوا في البحر 

مهاجرًا كانوا على  0044أثناء توجههم إلى ايطاليا، كما أكد خفر السواحل أنه أنقذ ما يقارب 
 .قارب مطاطي كبير من بينهم فلسطينيون سوريون وسوريونمتن 

صلوا هذا العام و  فيما أوضحت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أن ربع الالجئين الذين
 .إلى إيطاليا هم من بلدان مثل اريتريا، نيجيريا، الصومال، السودان، وسورية

 
 مجموعة العمل

يوم أمس، النسخة اإلنكليزية من تقريرها  ،سورية أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي
 .5402حزيران  -احصائيات الضحايا الفلسطينيين حتى يونيو"التوثيقي بعنوان 

ضحايا من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين قضوا ألسباب مباشرة ( 5104)التقرير يوثق 
صار، وأسباب غير مباشرة كالقصف واالشتباكات والتعذيب في المعتقالت والتفجيرات والح

 ".قوارب الموت"كالغرق أثناء محاوالت الوصول إلى أوروبا وذلك عبر ما بات يعرف بـ 
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ضحية توزعوا على جميع المخيمات الفلسطينية في سورية، ( 0014)فيما يشير التقرير إلى أن 
رمانا، السبينة، من درعا جنوبًا، مرورًا بخان دنون، وخان الشيح، والسيدة زينب، واليرموك، وج

والحسينية، والعائدين بحمص وحماة، والرمل، إلى حندرات والنيرب شمااًل، إضافة إلى الضحايا 
 .الذين قضوا خارج مخيماتهم في مختلف المدن السورية، والذين قضوا خارج سورية

 آذار –ضحية فلسطينية قضت تحت التعذيب منذ مطلع مارس ( 80)كما يوثق التقرير باألسماء 
الماضي، حيث تم التعرف عليهم عبر صور ضحايا التعذيب المسربة وشهادة أحد المفرج عنهم 

 .من معتقالت النظام السوري
 ضحية من الفلسطينيين الذين قضوا ( 01)إلى ذلك يتضمن التقرير قائمة بأسماء 

 .اضينيسان الم –داعش للمخيم مطلع إبريل  –في مخيم اليرموك بعد اقتحام تنظيم الدولة 
يذكر أن المجموعة أشارت إلى أن تقريرها معني بتوثيق إحصاءات الضحايا الفلسطينيين 

وهو غير معني  5402حزيران -الالجئين في سورية منذ بداية األحداث حتى نهاية شهر يونيو
 .بتحديد هوية الفاعل بشكل مباشر

 
 5402/ أغسطس  -آب  5فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان، ( 025444)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 025244) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 1444)

 .5402يوليو 
 .ألخيرةألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ا( 61)أكثر من  •
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استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •
يومًا ( 650)يومًا، والماء لـ ( 060)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 810)

 .ضحية( 088)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
ألهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع ا: مخيم الحسينية •

 .يومًا على التوالي( 105)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي( 156)
يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 052)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .لمعارضة عليه
 .من مبانيه%( 84)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 010)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
المناطق المجاورة استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين : مخيم خان الشيح •

 .(خان الشيح -زاكية )طريق  باستثناء


