
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1771العدد: 
09-09-2017 

 "في خرق للهدنة المعلنة، قوات النظام السوري تقصف أحياًء تقطنها عائالت ف لسطينية جنوب سورية"

 .الجئ ف لسطيني يقضي أثناء مشاركته بالقتال إلى جانب النظام السوري •
 .تنظيم داعش يهدد الطالب والمعلمين في مخيم اليرموك االلتحاق بمدارس خارج إدارته •
 ."داعشيات" على الحواجز لتفتيش نساء مخيم اليرموك •
 ."بعد خمس سنوات من اعتق اله، األمن السوري يفرج عن الف لسطيني "محمد الخطيب •



 

 ضحايا 

قضى الالجئ "أحمد محمد المصري " أثناء 
مشاركته بالقتال إلى جانب قوات النظام 
السوري، يذكر أن "أحمد" أحد عناصر 
مجموعات قوات الصاعقة التي تقاتل إلى جانب 
قوات النظام السوري، وهو من أبناء مخيم السيدة 

 زينب لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق.

 

 آخر التطورات

الرغم من الهدنة المعلنة بين النظام والمعارضة، استهدفت قوات النظام السوري يوم أمس حي  على
طريق السد جنوب سورية بقذائف الهاون مما خلف خرابًا في المنازل وحالة خوف بين األهالي، 

 .ترافق القصف مع اشتباكات عنيفة وقصف على أطراف حي المنشية

والعائالت الفلسطينية  مبانيه% من  80الذي دمر حوالي  إلى ذلك ال يزال سكان مخيم درعا
القاطنة في حي طريق السد وحي المنشية يشتكون من أوضاع إنسانية قاسية جراء الحصار الذي 
يفرضه الجيش النظامي على المخيم والمناطق المتاخمة لهم، كما يعانون من نقص حاد في المواد 

 كهرباء واالتصاالت لفترات زمنية طويلة.الغذائية واستمرار انقطاع المياه وال

 



 

أفاد مراسل مجموعة العمل أن تنظيم "داعش" هّدد الطالب والمعلمين  ،دمشقوفي جنوب العاصمة 
بمدارس خارج إدارته، وحّمل مسؤولية عدم تسجيل الطالب المقيمين  االلتحاقفي مخيم اليرموك 

كل من يخالف قراراته بالمحاسبة والعقوبة أو داخل المخيم في مدارس التنظيم لألهالي، متوعدًا 
 الرحيل عن المخيم.

وكان التنظيم منع الطلبة والمعلمين القاطنين في مخيم اليرموك من الخروج إلى بلدة يلدا لعدم 
 تمكينهم من مواصلة التعلم والتعليم في المدارس البديلة، وشّدد من إجراءاته على العابرين إلى يلدا.

ت من العوائل الفلسطينية كانت قد نزحت عن مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة يذكر أن المئا
، فيما ال يزال اآلالف في مخيم 2015إثر سيطرت تنظيم "داعش" على مخيم اليرموك مطلع إبريل 

 داعش وحصار النظام السوري. تتضييقيااليرموك في معاناة متواصلة بسبب 

 
مل من أجل فلسطينيي سورية في مخيم اليرموك لالجئين وفي السياق، أكد مراسل مجموعة الع

الفلسطينيين بدمشق أن تنظيم "داعش" قد أضاف عناصر نسائية على حواجزه في داخل المخيم، 
 وذلك بهدف تفتيش نساء المخيم عند مرورهن عبر حواجزه.

ش" للتضييق وبحسب مراسلنا فإن هذه الخطوة تأتي في ضمن سلسلة من الخطوات التي يتبعها "داع
على سكان المخيم، حيث سبقها العديد من الخطوات التي ضيقت من حركة األهالي ووصول المواد 

 الغذائية من مناطق المعارضة لهم.



 

وفي سياق آخر، أفرج األمن السوري عن الشاب الفلسطيني "محمد ماضي الخطيب" بعد خمس 
من أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين  سنوات قضاها متنقاًل بين األفرع األمنية السورية، وهو

 في حلب.

( معتقاًل فلسطينيًا وثقتهم مجموعة العمل 1636الجدير ذكره أن األمن السوري يواصل اعتقال )
( معتقاًل من أبناء مخيم النيرب ال يزال مصيرهم مجهواًل، مع اإلشارة أن اعداد المعتقلين 97بينهم )

 الفلسطينيين أكبر من ذلك.

 

 2017سبتمبر  -أيلول  8فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3573) •
 ( امرأة.462)

( 103( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1636) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –مجموعات الجبهة الشعبية حصار الجيش النظامي و  •
 ( على التوالي.1514يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 198) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1251انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1092)

( يومًا، والمخّيم 1587أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.340يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

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


