
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1864العدد: 
11-12-2017 

 اشتباكات عنيفة بين النظام وهيئة تحرير الشام في مخيم اليرموك •

 إصابات بين صفوف فلسطينيي سورية أمام السفارة األمريكية في بيروت  •

 لألطفال الفلسطينيين في قدسياالخيرية تقيم كرنفال ترفيهي ودعم نفسي  •

 في دبي "مصل شو"العب كمال أجسام فلسطيني سوري يشارك ببطولة  •

 "حالة إخفاء قسري 1650فلسطينياً قضوا تحت التعذيب في المعتقالت السورية وأكثر من  475"



 

 آخر التطورات

في يوم حقوق اإلنسان العالمي، كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن توثيقها 
المجموعة أنها وثقت حتى انتهاكات جسدية كبيرة بحق الالجئين الفلسطينيين من سورية، وقالت 

( فلسطينيًا تعرضوا النتهاكات جسدية جراء العنف المتواصل في سورية، عالوة 5258اللحظة )
 على آالف الجرحى الذين أصيبوا ألسباب مختلفة منذ بدء أحداث الحرب.

( الجئ قضوا تحت التعذيب على يد عناصر األمن السوري 475وذكر فريق الرصد أن )
والية، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، في حين سّلم األمن للعشرات من ذوي ومجموعاته الم

ضحايا التعذيب أوراق أبنائهم الشخصية، إال أن ذويهم يرفضوا اإلفصاح عن أسمائهم خوفًا من 
بطش عناصر األمن السوري، كما تؤكد شهادات مفرج عنهم قضاء الجئين فلسطينيين دون 

 اإلفصاح عن أسمائهم.

 
( في 1644وأوضح فريق الرصد أن النظام السوري يواصل اإلخفاء القسري بحق أكثر من )

( إناث، ويتعرض هؤالء لكافة أشكال التعذيب في األفرع األمنية 106السجون وأفرع األمن بينهم )
السورية ومراكز االحتجاز السرية والعلنية دون أدنى أشكال الرعاية الصحية وفي ظروف إنسانية 

 جدًا قضى خاللها المئات من المعتقلين. صعبة



 

وباالنتقال إلى جنوب دمشق اندلعت اشتباكات عنيفة يوم أمس بين قوات النظام السوري 
 والمجموعات الموالية له من جهة، وهيئة تحرير الشام" في مخيم اليرموك.

من جانبها قالت مصادر إعالمية مقربة من "تحرير الشام" إن الهيئة أفشلت محاولة اقتحام نفذتها 
، علمًا أن هذه 30الـ قوات النظام باتجاه مخيم اليرموك من ثكنة سفيان الثوري بالقرب من شارع 

 المنطقة تخضع التفاقية كفريا والفوعة بين النظام والهيئة.

ات عنيفة بين المجموعات الموالية للنظام وتنظيم داعش في قطاع من جهة أخرى جرت اشتباك
 الشهداء بمخيم اليرموك، مما أحدثت خرابًا في منازل األهالي.

وفي سياق مختلف واصل الالجئون الفلسطينيون مشاركتهم في المسيرات واالحتجاجات في 
يب عدد من أبناء مخيم المخيمات الفلسطينية وأماكن تواجدهم ضد قرار ترامب، ففي لبنان أص

اليرموك بالقنابل الغازية التي أطلقها األمن اللبناني خالل محاولة اقتحام السفارة األمريكية في 
 بيروت.

 
وفي سورية خرجت مظاهرات ووقفات احتجاجية في مدن اعزاز وجرابلس ومارع بحلب، شمالي 
سوريا، وعدد من المخيمات تنديدًا بقرار ترامب وشارك فيها المئات من الالجئين الفلسطينيين ومن 

 أبناء المنطقة. 

جئين الفلسطينيين أما في أوروبا خرجت مظاهرات في عدد من المدن األوروبية شارك فيها آالف الال
 من سورية ومن دول أخرى، تنديدًا بقرار نقل السفارة األمريكية.



 

في غضون ذلك أقام فريق التنمية والتمكين المجتمعي في الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني 
بالتعاون مع فريق الدعم النفسي في الهالل األحمر الفلسطيني، كرنفال ترفيهي وبرنامج دعم نفسي 

 ألطفال الفلسطينيين في مركز يافا للتنمية االجتماعية ببلدة قدسيا في ريف دمشق. ل

بدوره أوضح أحد أعضاء الهيئة أن النشاط يأتي ضمن سلسلة من األنشطة الترفيهية الداعمة 
للتخفيف من اآلثار السلبية النفسية واالجتماعية الواقعة على نفوس األطفال ويساهم في المشاركة 

 تخلل النشاط غداء لألطفال المكفولين ضمن برنامج الرعاية االجتماعية وذويهم. ،البهجةوتحقيق 

 
في دبي شارك الالعب الفلسطيني السوري "شادي أحمد" في بطولًة مصل شو لكمال األجسام التي 
أقيمت يوم التاسع من ديسمبر الحالي على أرض مدينة دبي، حيث ضمت العبين محترفين في 

 األجسام من كل أنحاء العالم.  رياضة كمال

وعن أهمية مشاركته في البطولة يقول شادي أحمد ابن مخيم اليرموك إن الهدف من المشاركة هو 
الفوز بالبطولة ورفع علم فلسطين في المحافل الرياضية والدولية، وكي نثبت للعالم أجمع أننا 

ا النكبات والمآسي نستطيع أن كفلسطينيين عامة وفلسطينيين سوريين خاصة مهما تتالت علين
 النهوض من جديد ونعيد بناء ذاتنا ومستقبلنا. 

وأشار األحمد إلى أنه رغم عدم تحقيقه مركز متقدم في هذه البطولة، بسبب غياب الدعم من أي 
مؤسسة رياضية فلسطينية له، إال أن مشاركته كانت بمثابة حافز له وبداية لطريق االحتراف، 

لمنافسة  "مصل شو"على متابعة التمرين وتجهيز وتطوير ذاته للفوز ببطولة وأضاف أنه مصمم 
ومنازلة األبطال العالميين سعيًا منه للحصول على بطاقة احتراف ترشحه للوصول للمنافسات على 

 مستوى العالم.



 

 2017ديسمبر  -كانون األول  10فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا 3615) •
 ( امرأة.463)

( 106( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1644) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 التوالي.( على 1607يدخل يومه )

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

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1344انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1184)

( يومًا، ودمار أكثر 443)يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من  •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئيًا.  %80من 

، 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 )

 ي غزة ألف فلسطينيي سوري.( آالف، وف8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


