
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1799العدد: 
07-10-2017 

 "قضاء عنصر من "قوات الصاعقة" وفصائل فلسطينية موالية للنظام السوري تواصل تجنيد الالجئين في القتال"

 نقص حاد بالخدمات الطبية في مخيم درعا وتجمع المزيريب بالجنوب السوري •

 اإلعالن عن تجمع مدني لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق •

 سنوات 4األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "راضي صالح" منذ  •



 

 آخر التطورات

أعلنت مصادر مقربة من النظام السوري في مخيم السيدة زينب مقتل الالجئ "فراس أحمد عيسى" 
أحد عناصر قوات الصاعقة ومن سكان مخيم السيدة زينب، وبحسب المصادر فإن الالجئ قضى 

 ب قوات النظام السوري، إال أنه لم يحدد مكان القتال الذي قضى فيه.أثناء قتاله إلى جان

وفي السياق، قالت مصادر محلية في المخيمات الفلسطينية في سورية، أن بعض الفصائل 
الفلسطينية في عدد من المدن السورية تقوم بتجنيد الشباب الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية 

جانب قوات النظام السوري ضد مجموعات المعارضة السورية المسلحة  وتجمعاتهم، وذلك للقتال إلى
 وارسال مجموعات منهم بعيدًا عن مخيماتهم.

 
القيادة العامة تأتي على رأس تلك الفصائل -فيما قال ناشطون، أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

 الشعبي وكتائب العودة. فلسطين الحرة والنضال والصاعقة وحركةاالنتفاضة -إلى جانب حركة فتح 

خان دنون والسيدة  وفي مخيموتنتشر مجموعات هذه الفصائل على تخوم مخيم اليرموك المحاصر 
زينب والحسينية وجرمانا باإلضافة إلى المخيمات التي تخضع لسيطرة قوات النظام في سورية 

 .كمخيم العائدين في حمص ومخيم حماة والنيرب في حلب والرمل في الالذقية

ويتهم أبناء المخيمات الفلسطينية الكثير من عناصر تلك الفصائل والمجموعات بالتعاون مع 
المخابرات السورية وتقديم معلومات عن الشباب الفلسطينيين ومساعدة األمن بمالحقة المطلوب 



 

من تلك الشباب تحت ذريعة تخلفه عن الخدمة اإللزامية أو تعاونه مع مجموعات المعارضة أو 
 رضته للنظام.معا

ويتحدث عدد من الالجئين عن استغالل المجموعات الفلسطينية الموالية للنظام تردي األوضاع 
االقتصادية وانعدام الموارد المالية للعائالت الفلسطينية وانتشار البطالة، في ظل استمرار أحداث 

واتب مالية وبشكل الحرب ونزوح آالف الالجئين الفلسطينيين عن مخيماتهم، وإغراء الشباب بر 
 شهري.

فيما قضى العشرات من الالجئين الفلسطينيين بسبب مشاركتهم القتال مع النظام، وتجدر اإلشارة 
( ضحية من الالجئين الفلسطينيين 936إلى أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيين سورية وثقت )

 قضوا بسبب طلق ناري منذ بدء أحداث الحرب.

ن مخيم درعا وتجمع المزيريب لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية في غضون ذلك، يعاني كل م
من نقص حاد بالمواد الطبية ومواد اإلسعاف األولي، حيث توقفت معظم المستوصفات والنقاط 

 الطبية عن المعمل إثر استهدافها بالقصف بشكل متكرر.

 
األولية واألدوية العالجية  ووفقًا لمراسلنا فإن األهالي يعانون من صعوبة كبيرة بتأمين اإلسعافات

للعديد من جرحى القصف الذي يستهدف المخيم والبلدات المحيطة به، خصوصاً مع انقطاع الطرق 
يذكر أن درعا كانت قد شهدت أعمال قصف خالل األيام  ،تمرار االشتباكات في محيط المخيمواس

 السابقة.



 

ل تجمع مدني تحت مسمى وفي جنوب العاصمة دمشق، أعلن ناشطون فلسطينيون عن تشكي
"التجمع الفلسطيني المستقل"، وقال التجمع في بيان له أنه ُيعنى بالحالة الشعبية ويضم جميع فئات 

 الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه ال يتبع ألي فصيل أو أجندات سياسية.

مة يأتي ذلك وسط حالة قلق يعيشها الالجئون الفلسطينيون من مصير المنطقة الجنوبية للعاص
دمشق، واستمرار داعش بالسيطرة على المخيم ومنعهم من العودة الى منازلهم وممارسة حياتهم 

 الطبيعية.

منذ  ( عاماً 52إلى ذلك، يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "راضي محمد صالح" )
له بتاريخ أعوام على التوالي، حيث قام عناصر األمن السوري في فرع سعسع بريف دمشق باعتقا 4
حيث اقتادته إلى جهة غير معلومة، وحتى اآلن لم يرد معلومات عن مصيره أو مكان  8/8/2013

 اعتقاله، وهو من أبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق.

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، ويتم 
من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير  توثيقها تباعًا على الرغم

( معتقاًل فلسطينيًا في 1639المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )
 ( معتقالت.105سجون النظام السوري منهم )

 
 2017أكتوبر  -تشرين األول  06فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3595) •
 ( امرأة.462)



 

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1639) •
 امرأة.

 القيادة العامة على مخّيم اليرموك –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1542يدخل يومه )

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

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1279انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( أيام.1119)

( أيام، والمخّيم 1615أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.366يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17ألف، وفي األردن ) (31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


