
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1925العدد: 
10-02-2018 

 قوات النظام تستهدف حي طريق السد بعدد من قذائف الهاون •

 استمرار خروج عناصر "داعش" من جنوب دمشق بالتنسيق مع النظام •

 تجدد االشتباكات في مخيم عين الحلوة يفاقم من معاناة الفلسطينيين السوريين •

 "مجندان من جيش التحرير الفلسطيني يقضيان في غوطة دمشق"



 

 آخر التطورات

قضى الالجئان الفلسطينيان "ماجد عمر علي" و "يحيى محمد رجا" من مرتبات جيش التحرير 
 الفلسطيني، أثناء مشاركتها في المعارك الدائرة بمنطقة مزرعة الشيفونية في الغوطة الشرقية بريف

 دمشق.

من جانبه أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ارتفاع حصيلة 
المجندين الفلسطينيين من جيش التحرير الفلسطيني الذين قضوا منذ بداية الحرب في سورية، إلى 

ة من ( ضحية، منوهًا إلى أن معظم الضحايا قضوا إثر اشتباكات اندلعت في مناطق متفرق235)
 سورية غالبيتهم في ريف دمشق.

 
الجدير ذكره أن الالجئين الفلسطينيين في سوريا ملزمون بالخدمة العسكرية في جيش التحرير 

 كل من تخلف عن االلتحاق به للمالحقة والسجن. يتعرضو الفلسطيني، 

للقصف  إلى ذلك، تعرض حي طريق السد المجاور لمخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية
 بعدد من قذائف الهاون التي استهدفت مناطق متفرقة منه، أمس األول.

فيما اقتصرت األضرار على الماديات فقط، يأتي ذلك وسط توتر األوضاع األمنية في الجنوب 
السوري خصوصًا مع في ظل استمرار االشتباكات بين مجموعات "داعش" وفصائل المعارضة 

 السورية المسلحة.

الجئين الفلسطينيين في جنوب سورية يعانون من أوضاع معيشية غاية بالقسوة وذلك يذكر أن ال
 بسبب توقف خدمات "األونروا" وانقطاع الكهرباء والماء عن مناطق سكنهم.



 

( مدنيًا وعنصرًا لتنظيم "داعش" من جنوب دمشق بالتنسيق المتواصل 17وفي سياق آخر، خرج )
لغ مالية تتجاوز ألفي دوالر أمريكي، وفقًا لمصادر من جنوب مع النظام السوري، وذلك لقاء مبا

 دمشق.

ونقل مراسلنا أن عناصر "داعش" وغالبية المدنيين الذين خرجوا هم من أقرباء أمراء تابعين للتنظيم، 
عرف منهم "أبو محمد المحمود" أخ األمير السابق للتنظيم جنوب دمشق أبو هشام الخابوري، 

عم الخابوري، باإلضافة إلى أبو "جعفر حجيرة خابوري" و"أبو حذيفة  و"عربي المحمود" ابن
 الخابوري".

الجدير ذكره أن موجات خروج قياديين وعناصر تنظيم داعش تصاعدت من مناطق سيطرة التنظيم 
 في الفترة األخيرة، بسبب الصراع الداخلي داخل التنظيم، وعدم دفع رواتب المقاتلين ألشهر طويلة.

ن، يفاقم التوتر األمني المستمر واالشتباكات التي تندلع بين الحين واآلخر في مخّيم عين وفي لبنا
الحلوة جنوبي لبنان، من معاناة آالف العائالت الفلسطينية القاطنة فيه، ويزيد من هواجسهم 

 ومخاوفهم بعدما هربوا من أتون الحرب الدائرة في سورية إلى لبنان بحثًا عن األمن واآلمان. 

وكانت اشتباكات جرت يوم أمس الجمعة في بستان القدس داخل المخيم استخدمت فيه األسلحة 
الرشاشة والقذائف الصاروخية بين مجموعة من القوة الفلسطينية المشتركة داخل المخيم ومجموعات 

 إسالمية، مما أدى إلى قضاء شخص وإصابة عدد من المدنيين.

 



 

يائهم من االشتباكات وحالة عدم الشعور باألمان في مخيم ويعبر الالجئون الفلسطينيون عن است
عين الحلوة، كما يوّلد خسائر بشرية وماّدية فادحة، باإلضافة إلى تشريد قاطني المخيم وضرب 

 الحياة االقتصادية واالجتماعية، وإغالق المؤسسات الصحية والتربوية.

بشكل ملحوظ عن السابق، حيث بلغ عدد فيما أشارت تقارير ميدانية إلى أن عدد العائالت تراجع 
إلى  2015( عائلة، وتناقص عام 2500، )2014العائالت التي كانت تقطن في المخيم عام 

( عائلة، فيما أشارت احصائيات جديدة 870إلى ) 2016( عائلة، ووصل في بداية عام 1400)
 ( عائلة فلسطينية سورية.726عن وصول العدد إلى )

 

 2018فبراير  -شباط  9صاءات وأرقام حتى فلسطينيو سورية اح

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3650) •
 ( امرأة.465)

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1657) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –ية حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعب •
 ( على التوالي.1667يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 204) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1403انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1242)

( يومًا، ودمار أكثر 501يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي. %80من 

، في حين 2016تى نهاية ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا ح85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


