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09-10-2017 

 "2016" ضحية في الشهر ذاته 43و" 2017سوريا  قضوا خالل شهر أيلول  " فلسطينيا  24"

 قضاء أحد أبناء مخيم خان دنون أثناء قتاله في سورية •

قصف على مخيم اليرموك وسط اشتباكات بين داعش والمعارضة أدت إلى احتراق أبنية ومحال  •

 تجارية

 أهالي مخيم خان الشيح يطالبون بوضع حد لتجار األزمات ومحاسبة تجار الحطب  •

 النظام يواصل اعتقال الجامعي الفلسطيني "أحمد جليل" للعام الرابع على التوالي •



 

 ضحايا

قضى الشاب "زهدي عيد عقلة" من أبناء مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق أثناء 
 ت النظام السوري، إال أنه لم يحدد مكان القتال الذي قضى فيه.قتاله إلى جانب قوا

يذكر أن مجموعة العمل كانت قد وثقت العشرات من الحاالت لقضاء عناصر مجموعات فلسطينية 
ضحية فلسطينية قضوا بسبب  937مسلحة أثناء قتالها إلى جانب قوات النظام السوري، فيما وثقت 

 سورية.طلق ناري خالل أحداث الحرب في 

 
 آخر التطورات

أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق سقوط نحو 
" الجئًا في الشهر 43، في حين قضى "2016سبتمبر من عام  -"ضحية خالل شهر أيلول 24"

عة العمل ، وذلك جراء استمرار الصراع الدائر في سورية، إلى ذلك نوهت مجمو 2016ذاته في عام 
" الجئين قضوا في 7توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي: " 2016أن ضحايا أيلول 

" أشخاص لم يعرف أماكن مقتلهم، والجئان في مخيم اليرموك، 5" في منطقة الشولة، و"5الرقة، و"
 وآخران في ريف حماة، وشخصان توفيا في يلدا، في حين قتل شخص في جوبر.

توزعوا  2016سبتمبر عام  -" الذين سقطوا في أيلول43جموعة العمل أن الضحايا "فيما أشارت م
( الجئين في 8( الجئًا، و )19حسب المدن السورية على النحو التالي: في ريف دمشق قضى )

( الجئين في دمشق، إضافة إلى ثالثة الجئين في درعا، وشخصان حلب، والجئ 5دير الزور، و)
 توفوا في أماكن متفرقة. ( أشخاص9ر في القنيطرة، و)قضى في الالذقية، وآخ



 

 
وباالنتقال إلى جنوب العاصمة السورية دمشق قصفت قوات النظام السوري مخيم اليرموك 
المحاصر، حيث ُسجل سقوط عدة قذائف على ما يعرف بقطاع القراعين في شارع فلسطين وحي 

هالي، تزامن ذلك مع استهداف المجموعات التضامن المجاور للمخيم، ما أحدث خراباً في منازل األ
 الموالية للنظام في شارع نسرين المنطقتين المذكورتين بالرشاشات المتوسطة.

كما نقل مراسلنا وقوع اشتباكات عنيفة لبعض الوقت بين تنظيم الدولة "داعش" ومجموعات 
مر الذي أدى إلى احتراق المعارضة المسلحة على الحاجز الفاصل بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا، األ

 العديد من األبنية والمحالت التجارية بين الحاجزين.

وأضاف مراسلنا أن االشتباكات وقعت بعد وضع شريط حديدي ذو عوارض يعيق تقدم أي مركبة 
قد تحاول اقتحام الحاجز باتجاه يلدا، وأغلق على إثره تنظيم الدولة الحاجز من مخيم اليرموك 

 ي المدنيين عالقين بين المنطقتين ليعاد فتح الحاجز بعد ذلك.باتجاه يلدا، وبق

المزارع والبساتين الجهات المعنية  ومخيمها وأصحابمن جهة أخرى ناشد أهالي منطقة خان الشيح 
بوضع حد لتجار األزمات الذين يقومون بقطع األشجار المثمرة من مزارع وبساتين المنطقة وبيعها 

لية، مطالبين النظام السوري واللجان الشعبية التابعة له بمحاسبة هؤالء للسكان حطبًا بأسعار عا
 التجار وتوفير مواد التدفئة بأسعار مناسبة وبكميات كبيرة للمنطقة. 

بدورهم رأى ناشطون وعدد من أهالي مخيم خان الشيح أنه في ظل تهرب النظام السوري من 
مواد التدفئة لسكان منطقة خان الشيح وغالئها مسؤوليته اتجاه األهالي وعدم التزامهم بتوفير 

الفاحش، فأن خيارات الحصول على الدفء باتت محدودة في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات 



 

قد تطول، وارتفاع اسعار المحروقات، وبات اللجوء لقطع االشجار خيار شبه حتمي مع قدوم فصل 
لمحاربة البرد القادم سوى البحث عن البدائل من  الشتاء، إضافة إلى أن السكان لم يجدوا سبيالً 

أجل التدفئة وطهو الطعام، إال اننا نحمل الجهات الرسمية التابعة للنظام مسؤولية عدم محاربة 
تجار األزمات الذين يرون في قطع األشجار وصفة لربح سريع، وكذلك عدم ضبط أسعار بيع 

 بة. المازوت والغاز وتأمينها لألهالي بأسعار مناس

في سياق مختلف يواصل النظام السوري اعتقال طالب قسم الكيمياء الفلسطيني "أحمد دياب جليل" 
طريق  86أعوام على التوالي، حيث قام عناصر األمن السوري على حاجز  4منذ  ( عاماً 29)

وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، وحتى  25/6/2013دمشق باعتقاله في تاريخ  -خان الشيح 
 لم يرد معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله، وهو من أبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق. اآلن

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

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

 
 2017أكتوبر  -تشرين األول  08فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

توثيقهم بينهم  ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من3596) •
 ( 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.1544يدخل يومه )

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

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1281انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1121)

( أيام، والمخّيم 1617أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.368لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) يخضع

، 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 )


