
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1798العدد: 
06-10-2017 

 "قصف يستهدف مخيم درعا وأحياء تقطنها عائالت فلسطينية جنوب سورية"

 مقتل أحد عناصر حركة فلسطين حرة في دير الزور •

 األمن السوري يمنع خروج الفلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك عبر حاجز القدم •

 عدموا ميدانياً منذ بداية الحرب في سوريةأ( فلسطينياً 85) •

 منظمة "أطباء العالم الخيرية": معظم الالجئين في اليونان دون رعاية طبية •



 

 ضحايا

أعلن الجناح العسكري لحركة فلسطين حرة عن مقتل 
"إسماعيل حسين زيدان" أحد عناصر "قوات درع األقصى" 

القتال إلى جانب قوات  التابعة له، وذلك خالل مشاركته
 النظام في مدينة دير الزور شرقي سورية.

من جانبها أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي 
( الجئًا فلسطينيًا قضوا 623سورية أنها وثقت بيانات )

 بسبب قتالهم إلى جانب قوات النظام السوري.

 

 آخر التطورات

مخيم درعا وأحياء درعا البلد وحي المنشية  قصفت قوات النظام السوري بشكل عنيف يوم األربعاء
الذي تقطنه عشرات العائالت الفلسطينية في مدينة درعا بقذائف الهاون من العيار الثقيل والدبابات، 

 حيث اقتصرت األضرار على المادية. 

تزامن ذلك مع تواصل اندالع االشتباكات بين قوات النظام والمجموعات المسلحة الموالية لها من 
 هة، ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة أخرى.ج

 



 

ُيشار إلى أن األيام القليلة الماضية شهدت تجدد االشتباكات العنيفة بين المعارضة وقوات النظام 
داخل حي المنشية، منذ اإلعالن عن وقف إطالق النار في المنطقة الجنوبية من سوريا في التاسع 

 من شهر تموز الماضي.

اد مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق أن األمن السوري اتخذ قرارًا خالل في غضون ذلك، أف
اجتماع "لجنة المصالحة" في القدم يقضي بمنع خروج الالجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك 

 عبر حاجز حي القدم إلى العاصمة دمشق.

ر اتخذ بحضور رئيس الدائرة ونقل مراسلنا عن أحد أعضاء "لجنة المصالحة" في القدم قوله "أن القرا
السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنور عبد الهادي" لحصر خروجهم عن طريق حاجز بلدة 

 ببيال في جنوب دمشق والذي يشرف عليه فرع فلسطين.

يمانع من خروج  وكان حاجز القدم عسالي الذي يشرف عليه فرع المنطقة التابع لألمن السوري ال
 موافقة لجنة المصالحة في القدم.الفلسطينيين شرط 

ونقل مراسلنا انتقاد أهالي المخيم واستيائهم بسبب القرار الذي سيضيق الخناق عليهم أكثر، فيما 
اتهم ناشطون النظام السوري بأنه يمارس سياسة عنصرية بحق الالجئين الفلسطينيين، حيث يسمح 

 لخروج إلى بلدات جنوب دمشق.الدخول وا لغيرهم بالخروج للعالج في مشافي العاصمة أو

الجدير ذكره أن العديد من األمراض تنتشر بشكل كبير وخاصة بين األطفال والمسنين نتيجة 
 حصار مخيم اليرموك ومنع الفلسطينيين من الخروج من جنوب دمشق.

نيًا ( الجئاً فلسطينياً أُعدموا ميدا85إلى ذلك، أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن )
 أكتوبر الحالي. - تشرين األول5منذ بداية األحداث الدائرة في سورية وذلك حتى يوم 

مجندًا من مرتبات  17وأوضح فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن من بين الذين أعدموا 
وهم في طريق عودتهم من موقعهم  2012جيش التحرير الفلسطيني تم خطفهم في منتصف عام 

 في مصياف إلى مخيمهم النيرب في حلب، قبل أن تتم تصفيتهم بعد شهر من اختطافهم.العسكري 

وأكدت مجموعة العمل أن الضحايا الذين أعدموا توزعوا حسب المخيمات الفلسطينية والمدن السورية 
( الجئًا 16( في حلب، فيما أعدم )18( الجئًا أُعدموا في مخيم درعا، و)19على الشكل التالي: )



 

( الجئين في مخيم الحسينية، 5)دمشق، ( آخرين في حي التضامن بريف 7خيم اليرموك، و)في م
 والجئان في السيدة زينب، وآخر في مخيم العائدين حماة، والجئ في مخيم خان الشيح. 

وفي سياق آخر، قالت منظمة "أطباء العالم الخيرية" إن الالجئين والمهاجرين في اليونان ال 
 طبية، وذلك بالنسبة لمعظم المشاكل الصحية التي يواجهونها. يحصلون على رعاية

في المئة من المشاكل الصحية التي واجهها  72وأكدت المنظمة في بيان لها يوم الثالثاء، أن 
 الالجئون لم تعالج كما ينبغي أو لم تعالج على اإلطالق.

تهن بحقوقهن أو العتقادهن وأضافت أن النساء ال يسعين للحصول على رعاية طبية بسبب عدم دراي
 لتمييز.ا أن نظام الرعاية الصحية شديد التعقيد أو خوفًا من االعتقال أو

( الجئ غالبيتهم يتواجدون في 400ويقدر عدد العالقين من فلسطينيي سورية في اليونان بحوالي )
" بينهم عائالت وأطفال ونساء ومسنون، كوس -ليروس  -خيوس  -متليني  -الجزر "لسبوس 

يتوزعون على مخيمات الالجئين بعضهم يسكن في خيم واآلخر في صاالت كبيرة، معظمهم من 
 ت اليرموك ودرعا والعائدين والحسينية في سورية.أبناء مخيما

 
 2017أكتوبر  -تشرين األول  05فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3594) •
 ( امرأة.462)



 

( 105للنظام السوري بينهم ) ( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة1639) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1541يدخل يومه )

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

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1278المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر )انقطاع  •
 ( أيام.1118)

( أيام، والمخّيم 1614أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.365يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016إلى أوروبا حتى نهاية ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا 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 )


