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" "21فلسطينيا ً سوريا ً قضوا خالل شهر شباط  2018و" "27ضحية في الشهر ذاته
عام "2017
•
•
•
•
•

حركة فلسطين حرة تنعي أحد عناصرها
داعش يقطع يد شاب ويبتر قدم آخر من أبناء مخيم اليرموك
لواء القدس في سورية زيف التسمية وحقيقة الدور
هيئة فلسطينيي سورية تواصل تقديم المساعدة للمرضى وكبار السن جنوب دمشق
فلسطينيو سورية يشاركون في ماراثون الدراجات الهوائية في الهاي

ضحايا
نعى "درع األقصى" الجناح العسكري لحركة فلسطين حرة مقتل الفلسطيني "شادي عدنان النميص"
أحد عناصره يوم  11آذار  -مارس  2018إثر إصابته بشظايا قذيفة هاون أطلقتها قوات المعارضة
السورية على منطقة "الشاغور" بمدينة دمشق ،مما يرفع حصيلة الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا
منذ بداية الحرب الدائرة في سورية إلى ( )3667ضحية بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة
العمل من أجل فلسطينيي سورية.

آخر التطورات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق سقوط نحو ""21
الجئاً فلسطينياً قضوا خالل شباط -فبراير  ،2018في حين قضى " "27ضحية خالل شهر شباط

 -فبراير  ،2017وذلك جراء استمرار الصراع الدائر في سورية.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شباط  -فبراير 2018
توزعوا حسب المكان على النحو التالي "12" :شخصاً قضوا في دمشق ،و" "5آخرين في ريف

دمشق ،و" "3لم يعرف مكان مقتلهم ،وشخص توفي في دير الزور.

فيما أوضحت مجموعة العمل أن الضحايا " "27الذين سقطوا في شباط  -فبراير  2017توزعوا
حسب المدن السورية على النحو التالي :في درعا قضى ( )3الجئين ،و 3في ريف دمشق ،فيما
قتل آخر في إدلب ،والجئ توفي في دمشق ،وآخر لم يعرف مكان مقتله.

مخيم اليرموك ،بتنفيذ حكماً
أما في جنوب دمشق أقدم عناصر تنظيم داعش يوم أمس وأمام أهالي ّ
بالبتر بحق اثنين من أبناء المخيم ،بتهمة السرقة.
فيما أفاد مراسل مجموعة العمل أن عناصر الحسبة التابعة للتنظيم قطعوا يد شاب بتهمة السرقة
ألول مرة ،وبتروا قدم شاب آخر بتهمة تكرار السرقة حيث كان التنظيم قد قطع له يده منذ عدة
أشهر بنفس التهمة.
من جانبهم أكد ناشطون أن ما يقوم به التنظيم هو إلرهاب األهالي إلظهار التنظيم بمظهر المسيطر
وذلك بعد الهزائم الكبيرة التي مني فيها بأكثر من منطقة في سورية.
ومن جانب آخر كشف تقرير لمجموعة العمل نشرته على موقعها اإللكتروني تحت عنوان "لواء
القدس في سورية زيف التسمية وحقيقة الدور" أن النظام السوري استطاع منذ بدء أحداث الحرب
في سورية الزج بتشكيالت عسكرية من تركيبات مختلفة ،منها لواء القدس الذي يعتبر من أكبر
المجموعات العسكرية في سورية عدداً وعدة وتنظيماً ،ويرفع شعارات "تحرير األقصى" و"الموت
إلسرائيل" ،لكن دون أن يحمل أيديولوجيا واضحة فهو ليس تيا اًر أو فصيالً فلسطينياً وال يحمل

أجندات فلسطينية.

وأشار التقرير إلى أن "لواء القدس" الذي تأسس في  6تشرين األول  2013لم يعلن عنه في حينه،
وتم تشكيله من قبل المهندس الفلسطيني "محمد سعيد” ابن مخيم النيرب في محافظة حلب ،الذي
استقطب مع بدء أحداث الحرب في سورية بعض الشباب من أبناء مخيم النيرب وحندرات ،مستغالً
الظروف المعيشية الصعبة لبعض العائالت الفلسطينية في حلب.

وذكرت مجموعة العمل أن لواء القدس يتكون من ثالثة كتائب مسلحة بكافة األسلحة الخفيفة
والمتوسطة والثقيلة" ،كتيبة أسود القدس" والثانية "كتيبة الردع" ،والثالثة كتيبة "أسود الشهباء" ،ويقدر
عدده بحسب تقارير غير رسمية بأكثر من خمسة آالف عنصر ،ويضم هذا اللواء الجئين فلسطينيين
من مخيمات النيرب وحندرات والرمل ويقدر عددهم بنحو ألفي مقاتل.
إضافة إلى مقاتلين من مدينة حلب وريفها الغربي والشمالي وكتيبة الشبح األسود والقمصان السود،
ومن قرية النيرب وعشيرة البكارة (عائلة البري) ومن قرية تل شغيب المجاورة لمخيم النيرب ومن
الطائفة الشيعية من مناطق نبل والزهراء.
وبين التقرير أن لواء القدس شارك في العديد من المعارك على امتداد الرقعة الجغرافية في سورية
وتكبد خسائر كبيرة إثر تلك المواجهات ،وحسب احصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطينيي
سورية فأن عدد قتلى اللواء تجاوز الـ ( )500عنص اًر من بينهم ( )52الجئاً فلسطينياً من أبناء

مخيمات النيرب وحندرات في حلب والرمل في الالذقية.

وأوضح التقرير أن أهالي مخيم النيرب غير راضين عن مشاركة أبنائهم القتال في صفوف لواء
القدس ويعيشون حالة قلق وخوف عليهم ،في حين حذروا أكثر من مرة من أن تصرفات الجيش
السوري والمجموعات الموالية له من شأنها أن تزّج المخيم وبشكل مباشر في الصراع الدائر ،وطالبوا
بتحييدهم عن الصراع الدائر في سورية.

بدوره واصل فريق البحث االجتماعي التابع لهيئة فلسطينيي سورية لإلغاثة والتنمية زياراته لكبار
السن والمرضى وذوي االحتياجات الخاصة والعائالت ممن لديها مولود جديد جنوب دمشق ،حيث
يمد الفريق يد المساعدة للحاالت السابقة برعايتهم صحياً ونفسياً باإلضافة لتقديم مبلغ مالي وتقديم

الدواء وإجراء تحاليل لهم.

الجدير ذكره أن هيئة فلسطين الخيرية نفذت سلسلة من المشاريع اإلغاثية والخيرية والخدماتية في
المخيمات والتجمعات الفلسطينية وفي مناطق أخرى من سورية ،وقدمت كافة أشكال اإلغاثة وكفالة
االيتام وتقديم الرعاية الطبية ومتابعة الحاالت الهشة من أطفال ونساء وشيوخ ومساعدتهم في
ظروف صعبة بغية التخفيف من الواقع اإلنساني واإلغاثي الذي يعيشه الالجئ الفلسطيني في
سورية.

وباالنتقال إلى هولندا شارك عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين في هولندا وعدد من المؤسسات
الفاعلة ،في ماراثون الدراجات الهوائية بـ  DenHaagالتي نظمتها حركة المقاطعة  BDSوالفرع
الهولندي  ،Docpاحتجاجاً على ماراثون الدراجات الهوائية اإليطالي جيرو الذي سيجري في الرابع

من شهر مايو  -أيار القادم في األراضي الفلسطينية المحتلة وضمن فعالية الذكرى السبعين للنكبة
الفلسطينية ،وإليصال رسالة مفادها أنه يجب النظر إلى جرائم االحتالل بحق الشعب الفلسطيني،
وأن القدس عاصمة فلسطين.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  11آذار  -مارس 2018
• ( )3666حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )465امرأة.
• ( )1672معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()106
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1697على التوالي.

• ( )205الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1433يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1273يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )528يوماً ،ودمار أكثر
من  %80من مبانيه تدمي اًر كامالً وجزئي.
• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2016في حين
يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي األردن ( )17ألف،
وفي مصر ( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

