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 ، فلسطينيين يقضون بسبب الحصار والقنص والمرضالجئين خمسة "
 "بينهم طفلة ورجل مسن

 

 
 

 داعش يستولي على سيارة اإلسعاف الوحيدة في مخيم اليرموك. 

  بدمشققصف واشتباكات ليلية عنيفة في مخيم اليرموك. 

 قصف بالصواريخ يستهدف حي السد في درعا جنوب سورية. 

 مجموعة مسلحة تختطف مدير المنطقة الجنوبية لألونروا. 

  يناشدون السلطات التركية اإلفراج عنه"ياسين مفلح "ذوو الالجئ. 
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 حاياض
الحصار ، نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية الناجم عن "طالب علي أبو خليفة"قضى المسن 

يوم، مما يرفع حصيلة ضحايا الحصار إلى  (108)المفروض على مخيم اليرموك منذ أكثر من 
ضحية قضت إثر الجوع ونقص الرعاية الطبية وذلك وفق االحصائيات التوثيقية  (818)

 .لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 طالب علي أبو خليفة

أحمد فتحي "و ،أحد أبناء مخيم الحسينية" موسىمجد الدين عادل "كل من إلى ذلك قضى 
من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني، وذلك نتيجة االشتباكات مع مجموعات المعارضة " أحمد

المسلحة في تل كردي بمنطقة عدرا في ريف دمشق، مما يرفع عدد العناصر الذين قضوا من 
فريق الرصد والتوثيق في مجموعة ضحية بحسب ما وثقه  "841"جيش التحرير الفلسطيني إلى 

 .العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 مجد الدين عادل موسى

من أبناء مخيم اليرموك برصاص قناص " عصام عز الدين قدورة"كما قضى الالجئ الفلسطيني 
 .أثناء خروجه من عمله في بلدة عدرا بريف دمشق
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 9" )ريهام محمد كنيري"فيما قضت الطفلة الفلسطينية 
من أبناء مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين  (سنوات

في حلب، في مدينة تل رفعت بتركيا بعد صراع مع 
المرض دام لمدة أربع سنوات جراء تعرضها لصعقة 

 .كهربائية
 

 آخر التطورات
استولى على سيارة إسعاف تابعة للهيئة الخيرية " داعش"نقلت مصادر إعالمية أن تنظيم الدولة 

عب الفلسطيني في مخيم اليرموك المحاصر، ونقلها إلى مقره الرئيسي في منطقة إلغاثة الش
الحجر األسود المتاخمة للمخيم، وأفادت المصادر اإلعالمية أن جبهة النصرة تدخلت من أجل 

رفضت تلك الوساطة واعتبرت أن السيارة تابعة "داعش"إعادة سيارة اإلسعاف للمخيم، إال أن 
 .مي ومن حقها السطو عليهالحركة الجهاد االسال

 
 تاباة للهيئة الخيرية إلغاثة الشاب الفلسطينيالساا  اإلسيارة 

تعتبر السيارة الوحيدة المتواجدة " داعش"يذكر أن سيارة اإلسعاف التي تم سرقتها من قبل تنظيم 
في المخيم، والتي تستخدم في إسعاف الجرحى والمصابين خالل القصف على المخيم ونقلهم 

لى المشفى الميداني في يلدا إلى  .المركز الطبي باليرموك وا 
الجمعة اشتباكات عنيفة على عدة محاور قتالية في اليرموك  –إلى ذلك اندلعت ليل الخميس 

شارع فلسطين، بين تنظيم الدولة وجبهة النصرة من جهة و  تركزت على محوري بداية المخيم
والجيش النظامي والفصائل الفلسطينية الموالية له من جهة أخرى، تزامن ذلك مع سقوط عدد 
من القذائف على مناطق متفرقة من المخيم دون أن تسفر عن وقوع إصابات، الجدير بالذكر أن 
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القيادة العامة يفرضان حصارًا مشددًا على  –الجيش النظامي ومجموعات من الجبهة الشعبية 
يوم، مما أدى إلى تفاقم األوضاع الصحية والمعيشية في  (108)مخيم اليرموك منذ أكثر من 

 .داعش لليرموك مطلع إبريل الماضي –المخيم، والتي ازدادت سوًء بعد اقتحام تنظيم الدولة 
ريا، لقصف عنيف بالصواريخ وفي موضوع آخر تعرض حي السد في مدينة درعا جنوب سو 

الثقيلة والتي يعتقد أنها من نوع الفيل، مما أدى وفق الناشطين إلى سقوط العشرات من الضحايا 
 .بينهم أطفال

يشار أن مخيم درعا وحي السد المجاور له يتعرضان لقصف متكرر من قبل النظام، أدى 
 .لسقوط العشرات من الضحايا والجرحى خالل الفترات الماضية

 
 مخيم درعا

الجئ  (783)ويذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد وثقت قضاء 
 .فلسطيني سوري على األقل في محافظة درعا

وعلى صعيد مختلف قامت مجموعة مسلحة مجهولة باختطاف مدير المنطقة الجنوبية في وكالة 
أحد أبناء تجمع  عاماً ( 13) جمال الزواوي"غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا األستاذ 

المزيريب، وذلك أثناء عودته من عمله في بلدة داعل إلى بلدة المزيريب، علمًا أن الزواوي هو 
 .مدرس لغة انكليزية

 
 تركيا

السلطات " ياسين محمد مفلح"ناشد ذوو الالجئ الفلسطيني 
ذلك التركية اإلفراج عن ابنهم المحتجز في سجن أزمير في و 

ووفقًا لرسالة وردت إلى مجموعة العمل من  ،منذ حوالي األسبوع
والد الالجئ المحتجز إن ابنه معتقل دون أسباب واضحة علمًا 
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أنه يحمل كافة الوثائق التي تثبت أنه فلسطينيي سوري، إلى ذلك ناشدت عائلة الشاب السفارة 
 .الفلسطينية التدخل الفوري لإلفراج عن ابنها المعتقل

 
 5112/ سبتمبر  -أيلول / 11لسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى ف

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في  (410000)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15,500)  •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (0000)لبنان، 

 .5081لغاية يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (70)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

 (708)يومًا، والماء لـ  (138)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (108)لليوم 
 .ضحية (810)حايا الحصار يومًا على التوالي، عدد ض

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (007)

يومًا بعد سيطرة مجموعات  (104)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%30)لمياه عنه ودمار حوالي يومًا النقطاع ا (101)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 .(الشيح خان -زاكية )باستثناء طريق 


