
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1981العدد: 
07-04-2018 

 قوات النظام تجدد قصف حّي طريق السد جنوب سورية •

 "داعش" يعزز تحصيناته ويعيد توزيع مقاره الرئيسية في مخيم اليرموك •

 وسائل إعالم مقربة من النظام: الخيارات تضيق أمام دواعش جنوب دمشق  •

 األمن السوري يتكتم على مصير "محمد أبو شنار" للسنة السادسة •

 "مناشدات للوصول إلى ثالث فلسطينيات فقدن على طريق الهجرة إلى إيطاليا"



 

 آخر التطورات

أطلق ناشطون فلسطينيون مناشدات للمساعدة بمعرفة أي معلومات تفيد بالوصول إلى ثالث 
متجهين نحو إيطاليا  16/1/2018ليبيا بتاريخ  الجئات فلسطينيات هما: سيدتان وطفلة غادرن 

 عبر "قوارب الموت"، حيث فقد االتصال معهن منذ ذلك الوقت.

وبحسب الناشطين فإن الالجئات المفقودات هن: السيدة ميساء جهاد بكار فلسطينية سورية مواليد 
هاد بكار فلسطينية وتحمل وثيقة سفر خاصة بالالجئين الفلسطينيين، والسيدة هناء ج 1978/ 7/ 7

 سنوات "ابنة هناء"10، والطفلة ناريس عبد الرؤوف ابو سعدو تبلغ من العمر 1977لبنانيه مواليد 

ونقل الناشطون رد السفيرة الفلسطينية في إيطاليا الدكتورة مي الكيلة بعد التواصل معها لمعرفة 
 معلومات عن الالجئات الثالث، حيث قالت:

خصوص الى "لقد ارسلنا رسالة بال
الجهات المختصة ولم يجيبوا علينا 
إلى اآلن كما تواصل األخ المسؤول 
عن هذا الملف مع النقاط الخاصة 

وأفادوا بعدم  صقليهفي جزيرة 
وجودهم وال نزال ننتظر رد الجهات 
المسؤولة كتابة لنعطيكم الجواب 
النهائي، هذه البيروقراطية الموجودة 

 ".هنا وال نستطيع ان نغيرها

وبحسب ما ورد إلى المجموعة فإن 
 أهالي المفقودات تواصلوا مع السفارة الفلسطينية في ليبيا وكان الرد أن ال اسم لهن هناك.

فيما ناشد الناشطون جميع الجهات واألفراد بنشر الصور عّل ذلك يساعد بالوصول إلى معلومات 
 عن الالجئات المفقودات.



 

قصفها حّي طريق السد في درعا جنوب سورية، مما أحدث  إلى ذلك، جددت قوات النظام السوري 
دمارًا وخرابًا في منازل المدنيين، حيث استهدفت المنطقة بثالثة صواريخ أرض أرض من نوع 

 "فيل".

يشار أن العديد من العائالت الفلسطينية والنازحة من مخيم درعا تقطن في منطقة البلد وحي طريق 
 ون جنوب سورية أوضاعًا معيشية وأمنية صعبة.السد المجاور، ويعاني الالجئ

 
بعملية نقل وإعادة توزيع لمقراته الرئيسية خالل األيام  وفي جنوب دمشق، حيث قام تنظيم "داعش"

الماضية في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، تزامنت مع توارد أنباء تشير إلى 
 ية انسحابه من جنوب دمشق.مفاوضات يجيرها التنظيم مع النظام لبحث إمكان

عّزز التنظيم في الوقت ذاته تحصيناته عند مناطق التماس مع قوات النظام السوري  فيما
 والمجموعات الفلسطينية الموالية له، باإلضافة لحفر بعض األنفاق في أماكن سيطرته.

ب دمشق، يأتي ذلك وسط الحديث عن انقسامات حادة بين عناصر التنظيم حول انسحابهم من جنو 
حيث يتعرض قادة داعش لضغوطات كبيرة من عناصرهم الذين يطالبون باالنسحاب من جنوب 

 دمشق دون قتال.

وفي السياق، نقلت صحيفة الوطن السورية المقربة من النظام السوري عن ما سمته "مصادر مطلعة 
كومي وروسي من على ملف المصالحات" أن اجتماعات مكثفة ومتتالية تعقد منذ أيام بين وفد ح

جهة وممثلين عن "ميليشيات مسلحة" ووجهاء وأعيان في المنطقة من طرف آخر، بغية التوصل 



 

حول بلدات يلدا وبيت سحم وببيال، مشابه لالتفاقات التي تمت في « نهائي»إلى اتفاق مصالحة 
 غوطة دمشق الشرقية.

الحكومي والروسي، بأن تتم وبحسب الصحيفة فقد أوضحت المصادر، أن ما يتم طرحه من الوفد 
تسوية أوضاع الراغبين في المصالحة ورحيل الرافضين مع عوائلهم إلى شمالي البالد ودخول 

 الجيش العربي السوري إلى المنطقة وعودة مؤسسات الدولة إليها.

كما نقلت الصحيفة عن "المصادر المطلعة على ملف المصالحات"، أنه تم حالياً فصل ملف بلدات 
وببيال وبيت سحم عن المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش بمعنى أنه يتم التعامل بملفين، يلدا 

بعدما كان يتم النظر إلى بلدات ريف دمشق ومناطقها التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة كملف 
 واحد، وإن المؤشرات الحالية تدل على أن التعامل مع ملف إنهاء تنظيم داعش في المناطق التي

إن لم تحصل أي تطورات في مواقف مسلحيه، « الحسم العسكري »يسيطر عليها سيتم من خالل 
مؤكدة أن الدولة عازمة على إنهاء هذا الملف سواء باتفاق يفضي إلى رحيل مسلحي التنظيم أو 

 «.الحسم»

في غضون ذلك، يواصل النظام السوري تكتمه على مصير الالجئ الفلسطيني "محمد حسن أبو 
عامًا  38يبلغ من العمر و  27/10/2012ار" وذلك بعد أن اعتقله األمن السوري منذ تاريخ شن

" شنار أبو حسن" ابن وهو أطفال، ثالثة ولديه ومتزوج دمشقوهو من سكان حي التضامن في 
 .عرفات ياسر الراحل مع ومؤسسيها فتح حركة قيادي أحد

 



 

اعتقاله األمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير وكانت العائلة قد ناشدت بعد شهر من 
فلسطين - القيادة العامة “د. طالل ناجي” ووعد بمتابعة أمره واإلفراج عنه، لكن إلى اآلن ال يوجد 

 معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله.

( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري 1674يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت حتى اآلن )
 بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.

 

 2018ابريل  -نيسان  06فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3688) •
 امرأة. (465)

( 106( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1674) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1722يدخل يومه )

والرعاية الطبية بسبب الحصار ( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية 206) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1458انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1306)

( يومًا، ودمار أكثر 554يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 ئي.من مبانيه تدميرًا كاماًل وجز  %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 )


