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10-10-2017 

 "قصف يستهدف مخيم اليرموك في دمشق وحي طريق السد في درعا وسط أوضاع إنسانية قاسية"

 أحد مرتبات جيش التحرير الفلسطيني يقضي خالل مشاركته القتال في سورية •

 فلسطيني سوري رئيس للجالية الفلسطينية في هولندا •

 فلسطيني سوري يتوج بالبرونز في بطولة الجودو على صعيد جنوب السويد •

 اختتام دوري "شهداء مخيم اليرموك" لكرة القدم جنوب دمشق •



 

 ضحايا

قضى الالجئ الفلسطيني "ياسين محمد فياض" من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني خالل مشاركته 
وهو من أبناء مخيم السيدة زينب لالجئين  بالمعارك الجارية إلى جانب قوات النظام في سورية،

 الفلسطينيين بريف دمشق.

فيما أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ارتفاع حصيلة ضحايا 
ضحية، وأعلن أن معظم  229المجندين الفلسطينيين من جيش التحرير الفلسطيني في سورية، إلى 

 ت اندلعت في مناطق متفرقة من سورية غالبيتهم في ريف دمشق.الضحايا قضوا إثر اشتباكا

 
 خر التطوراتآ

أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق أن قوات النظام السوري تواصل قصفها لليوم الثالث على 
مخيم اليرموك المحاصر، حيث سجل سقوط عدة قذائف على ما يعرف بقطاع القراعين في شارع 

 مجاور للمخيم، مما أحدثت خرابًا في منازل األهالي.فلسطين وحي التضامن ال

فيما يواصل جيش النظام ومجموعات القيادة العامة والفصائل الفلسطينية الموالية للنظام بفرض 
( على التوالي، مما فتح باب معاناة كبيرة على 1545حصار على مخيم اليرموك ألكثر من )

هرباء وُمنع على إثره ادخال المواد الغذائية والطبية األهالي في المخيم، حيث تم قطع الماء والك
وغيرها، وُيحظر على األهالي الخروج أو الدخول من مداخل المخيم الرئيسية والتي تسيطر عليها 

 مجموعات من األمن السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية لها.



 

كلي أو جزئي وذلك بفعل  من مباني مخيم اليرموك قد تضررت بشكل %40الجدير ذكره أن نحو 
آلة الحرب، حيث يؤكد شهود عيان بأن المنطقة الواقعة في أول المخيم هي أكثر المناطق تضررًا 

 كونها مناطق مواجهات بين النظام السوري ومجموعات المعارضة المسلحة.

 
االثنين، حي طريق السد بمدينة  -وفي جنوب سورية، قصفت قوات النظام السوري ليل األحد 

درعا بعدد من قذائف المدفعية، اقتصرت أضرارها على الماديات، تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات 
وصفت بالعنيفة بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام الذي يحاول التقدم وفرض سيطرته على تلك 

 المنطقة.

طينية القاطنة والعائالت الفلس مبانيهمن  %80إلى ذلك ال يزال سكان مخيم درعا الذي دمر حوالي 
في حي طريق السد يشتكون من أوضاع إنسانية قاسية جراء الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي 
على المخيم والمناطق المتاخمة لهم، كما يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية واستمرار انقطاع 

 المياه والكهرباء واالتصاالت لفترات زمنية طويلة.

خبت الهيئة اإلدارية للجالية الفلسطينية في هولندا الالجئ الفلسطيني السوري وفي بالد المهجر، انت
 -تشرين األول  8رئيسًا لها، وذلك بعد اجتماعها األول الذي عقدته يوم االحد  "أحمد نور هللا"

في مدينة الهاي الهولندية بحضور أعضائها المنتخبين، حيث تم خالل االجتماع  2017أكتوبر 
 ــــد نور هللا" رئيسًا للجالية الفلسطينية في هولندا، و"مأمون عباسي" نائبًا للرئيس.انتخاب "أحم



 

ووفقًا للهيئة اإلدارية للجالية الفلسطينية في هولندا فقد تم تسمية وتكليف باقي األعضاء بتشكيل 
 اللجان التخصصية والتنفيذية.

الرئيسية التي سيتم التركيز عليها خالل وأشار المجتمعون إلى أنهم اتفقوا على الخطوط والعناوين 
الفترة القادمة بما يتناسب مع أولويات واحتياجات أبناء الجالية بالدرجة األولى، منوهين إلى أنهم 

 .2019 /2018ع خطة عمل للعامين القادمين سيقومون بوض

 
د طاقات أبناء الجدير بالذكر أن الهيئة اإلدارية للجالية الفلسطينية في هولندا تهدف إلى حش

 فلسطين في هولندا، وتنظيمها بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ويدافع عن حقوقه.

وفي سياق غير بعيد، توج الالجئ الفلسطيني السوري "محمد حسين عشماوي" بالمركز الثالث 
لبطولة رياضة الجودو التي أقيمت في جنوب مملكة السويد، حيث حصل العشماوي ابن مخيم 

 على ميداليتين برونز لفئتي الرجال والشباب. اليرموك

الجدير بالذكر أن هناك العديد من أبناء المخيمات الفلسطينية الذين وصلوا إلى السويد حققوا الكثير 
 20من النجاحات منهم الالجئ الفلسطيني الشاب "عبد هللا موسى" ابن مخيم اليرموك فاز يوم 

ببطولة الجودو على مستوى مملكة السويد، كما فاز الالجئ  بالمرتبة األولى 2015سبتمبر  -أيلول 
بالمرتبة األولى  2016سبتمبر  -أيلول  23الفلسطيني السوري "عاصم حسام الدين طالب" يوم 

 ، وذهبية البطولة للمرة الرابعة.هللكاراتيببطولة المملكة السويدية 

 



 

 لجان عمل أهلي

ة دوري "شهداء مخيم اليرموك" لكرة القدم للرجال، تشرين األول مسابق 8اختتمت يوم أمس األحد 
بفوز فريق مؤسسة جفرا الرياضي بكأس البطولة، وذلك بعد تغلبه على نظيره شباب األقصى بنتيجة 

 في المباراة التي أقيمت على ملعب مركز وتد في بلدة يلدا جنوب دمشق. 5-1

لسطينيي سورية لإلغاثة والتنمية الكؤوس في ختام المباراة وزعت إدارة نادي جنين الرياضي وهيئة ف
لجميع الفرق المشاركة، والبالغ  وشهادات مشاركةعلى الفرق الفائزة والالعبين، وقدمت جوائز مالية 

 فريقًا، كما تم تكريم أفضل حارس وأفضل العب في الدوري. 15عددها 

 -أيلول  16ت فعالياته يوم الجدير بالتنويه أن مسابقة "شهداء مخيم اليرموك" لكرة القدم انطلق
سبتمبر المنصرم، تحت رعاية وتنظيم هيئة فلسطينيي سورية لإلغاثة والتنمية، ونادي جنين 

 الرياضي.

 

 2017أكتوبر  -تشرين األول  09فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3597) •
 ( 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.1545يدخل يومه )

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

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1282انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1122)



 

( أيام، والمخّيم 1618ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )أهالي مخّيم حندرات في حلب  •
 ( يومًا.369يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، 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 )


