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( ضحية من الالجئين الفلسطينيين 3524مجموعة العمل: وثقنا )"
 "السوريين حتى اليوم

 

 
 

 قضاء فلسطيني أثناء قتاله مع قوات النظام في درعا جنوب سورية. •

 معتقلة مفرج عنها تؤكد مشاهدة الفلسطينية "فاتن محمد السوطري" في سجون النظام. •

 توقف المستشفيات الميدانية ونقص حاد بالمواد الطبية في مخيم درعا. •

 استمرار معاناة آالف العائالت الفلسطينية النازحة من مخيم اليرموك إلى بلدة قدسيا. •
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 ضحايا

تها على موقع الفيس أعلنت قوات الصاعقة عبر صفح
بوك مقتل "يوسف خالد صبح" من أبناء مخيم السيدة 
زينب، أثناء قتاله إلى جانب قوات النظام السوري في 
درعا جنوب سورية، مما يرفع حصيلة الالجئين 
الفلسطينيين الذين قضوا منذ بداية الصراع الدائر في 

 ( ضحية.3524سورية إلى )

 

 

 آخر التطورات

( 3524الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وّثق حتى اليوم )أكد فريق 
 .فلسطينيًا سوريًا قضوا بسبب الحرب الدائرة في سورية

( الجئًا بسبب االشتباكات 885( الجئًا فلسطينيًا، فيما قضى )1146حيث أدى القصف إلى قضاء )
في حين قضى تحت التعذيب  ،عارضة السورية المسلحةالمتبادلة بين الجيش النظامي ومجموعات الم

 ( الجئًا.463في سجون ومعتقالت النظام )

المؤسسات الحقوقية و  يشار أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تتيح للباحثين والناشطين
 actionpal.org.ukالوصول إلى إحصاءاتها عبر موقعها االلكتروني 
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معتقلة سابقة أفرج النظام السوري عنها مؤخرًا وجود الالجئة الفلسطينية  وفي سياق ليس ببعيد، أكدت
"فاتن محمد السوطري" في فرع المخابرات الجوية التابع للنظام السوري، وقالت المعتقلة السابقة إن أخر 

 .2017فبراير من العام الجاري  –مرة رأت فيها السوطري كان في شهر شباط 

يق في مجموعة العمل أن عدد المعتقالت الفلسطينيات في سجون النظام إلى ذلك أعلن فريق التوث
 .( الجئة فلسطينية100السوري منذ بداية الحرب الدائرة في سورية وحتى لحظة إعداد هذا الخبر بلغ )

وأكدت المجموعة أنه ال يخلو مخيم من المخيمات الفلسطينية من وجود معتقالت من نسائه فيه تم 
إن بعض  حواجز المتواجدة على بوابات ومداخل المخيمات والمدن، وقال فريق التوثيق:توقيفهن على ال

 .المعتقالت هن عبارة عن طالبات جامعيات أو ناشطات

وعلى صعيد آخر، يعاني كل من مخيم درعا وتجمع المزيريب لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية من 
حيث توقفت معظم المستوصفات والنقاط الطبية عن نقص حاد بالمواد الطبية ومواد اإلسعاف األولي، 

 المعمل إثر استهدافها بالقصف بشكل متكرر.

ووفقًا لمراسلنا فإن األهالي يعانون من صعوبة كبيرة بتأمين اإلسعافات األولية واألدوية العالجية للعديد 
لطرق واستمرار من جرحى القصف الذي يستهدف المخيم والبلدات المحيطة به، خصوصًا مع انقطاع ا

 .االشتباكات في محيط المخيم

يذكر أن درعا كانت قد شهدت أعمال قصف مكثفة خالل األيام السابقة استخدمت فيها الصواريخ 
 والقذائف والبراميل المتفجرة.
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( آالف عائلة فلسطينية نازحة إلى بلدة قدسيا بريف دمشق ظروفًا معيشية 6إلى ذلك، تعيش حوالي )
بسبب ارتفاع تكاليف المعيشية من إيجارات المنازل وغالء المعيشة وانتشار البطالة من  قاسية، وذلك

جهة، واالنقطاع المتكرر للطرقات الواصلة بين البلدة ومركز العاصمة دمشق، حيث تقوم حواجز الجيش 
ألهالي النظامي بقطع جميع الطرقات خالل أي توتر أمني في العاصمة، األمر الذي ينعكس سلبًا على ا

 خصوصًا فيما يتعلق بتوفر المواد األساسية من خبز ومحروقات وغيرها.

يذكر أن معظم العائالت الفلسطينية النازحة لبلدة قدسيا كانت قد نزحت من مخيم اليرموك لالجئين 
 -الفلسطينيين، وذلك بسبب الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

 العامة على المخيم. القيادة

 

 2017يوليو  –تموز  4فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 463( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3524) •
 امرأة.

 ( امرأة.100( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1613) •
القيادة العامة على مخيم اليرموك يدخل  –صار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية ح •

 ( على التوالي.1441يومه )
( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 196) •

 غالبيتهم في مخيم اليرموك.
( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1177انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 ( يومًا.1028)
( أيام، والمخيم 1521أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 ( يومًا.255يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •

( ألف، وفي مصر 17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )
 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطيني سوري 8( آالف، وفي تركيا )6)


