
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1987العدد: 
13-04-2018 

 المعارضة تسقط طائرة استطالع جنوب دمشق •

 مناشدة للبحث عن فلسطيني فَقد في سورية منذ أربع سنوات •

 ( فلسطينيي سوري في قطاع غزة يواجهون أوضاعاً معيشية قاسية1000) •

 آخرين في بحر إيجة 5قوارب تقل مهاجرين إلى اليونان واعتراض  3وصول  •

 "النظام السوري يستهدف مخيم اليرموك ويعّزز قواته العسكرية"



 

 آخر التطورات

شهد مخيم اليرموك المحاصر اندالع اشتباكات وعمليات قنص متبادلة بين تنظيم "داعش"، 
والفصائل الفلسطينية الموالية للنظام على محور قطاع الشهداء، تزامن ذلك مع قصف القطاع 

 "آر بي جي" والهاون.الشهداء بقذائف 

الخميس للقصف، وأن قوات  –كما أفاد مراسل مجموعة العمل أن المخيم تعرض ليل األربعاء 
النظام السوري والفصائل الفلسطينية الموالية له استهدفت شارع اليرموك الرئيسي وجادات شرق 

 اليرموك بالرشاشات الثقيلة، ما أدى إلى خراب في منازل المدنيين.

قطاع الشهداء بشارع فلسطين في مخيم اليرموك وحي التضامن تعرضا أمس األول  يشار أن
األربعاء للقصف بصواريخ موجهة، مصدرها بنايات القاعة التي يتمركز بها عناصر الفصائل 

 الفلسطينية الموالية للنظام السوري.

عسكرية إلى  وفي السياق، كشفت مصادر مقربة من النظام السوري عن استمرار وصول تعزيزات
أطراف األحياء التي يتواجد فيها تنظيم داعش جنوب العاصمة دمشق تمهيدًا لعملية عسكرية تمكنه 

 من بسط سيطرته على كامل العاصمة السورية بعد أن تمكن من السيطرة على الغوطة الشرقية.

 



 

من ساعة  من جانبها قالت صحيفة الوطن السورية إن بدء عملية استعادة جنوب العاصمة تقترب
« قوات درع األقصى»الصفر، بالتوازي مع تعزيزات عسكرية ضخمة توجهت نحو المنطقة، وحشد 

 الجناح العسكري لحركة فلسطين حرة، تمهيدًا للمعركة في مخيم اليرموك جنوب دمشق.

بدوره أكد شهود عيان لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أمس األول األربعاء تمركز 
ابعة للنظام على مداخل اليرموك، وبحسب الشهود فإن تواجد الجرافات يأتي تمهيدًا لفتح جرافات ت

الطريق أمام الدبابات والمدرعات التابعة للنظام للدخول إلى المخيم، وسط تحشيد كبير لعناصر 
 المجموعات الفلسطينية الموالية للنظام في المنطقة ذاتها.

ت سابق أن عناصر التنظيم أجبروا األهالي في األبنية وكان مراسل مجموعة العمل ذكر في وق
الممتدة من شارع لوبية وحتى ثانوية اليرموك للبنات على إخالء منازلهم تحت تهديد السالح، في 

 الوقت ذاته أعلن التنظيم منطقة قطاع الشهداء منطقة عسكرية مغلقة.

سورية المسلحة، أن مقاتليه من جانب آخر، أعلن جيش اإلسالم إحدى مجموعات المعارضة ال
أسقطوا طائرة استطالع فوق جبهة البساتين الفاصلة بين بلدة يلدا وحي الحجر األسود جنوب 

 دمشق، وقالت المعارضة أنها تعود لتنظيم الدولة "داعش".

فيما اتهم ناشطون في جنوب دمشق، المجموعات الطائفية الموالية للنظام في منطقة السيدة زينب 
 ا لجمع معلومات عن المعارضة المسلحة وتنظيم "داعش".بتسييره

يأتي ذلك في سياق الحديث عن قرب عملية استعادة جنوب العاصمة، بالتوازي مع تعزيزات 
 عسكرية ضخمة توجهت نحو المنطقة، تمهيدًا للمعركة في مخيم اليرموك جنوب دمشق.

 



 

اد أبو دهيس" كافة المنظمات الدولية وفي موضوع آخر، ناشدت والدة الالجئ الفلسطيني "نسيم زي
وحقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية والمؤسسات الحقوقية للتدخل من أجل إيجاد ولدها الذي فقد 

 منذ حوالي أربع سنوات في سورية أثناء توجهه من مدينة دير الزور إلى مدينة دمشق.

أجل فلسطينيي سورية "إّنها تعيش وقالت والدة "أبو دهيس" في مناشدة وصلت لمجموعة العمل من 
والذي  2014 -كانون الثاني  1ظروفًا صحية ونفسية صعبة للغاية نتيجة فقدانها لولدها يوم 

يعتبر المعيل الوحيد للعائلة، بعد أن قضى شقيقه تحت التعذيب في السجون السورية، مشيرة إلى 
 دينة حلب شمال سورية.، ومن سكان حي سيف الدولة بم5/3/1978أن ابنها من مواليد 

الجدير بالتنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين فقدوا منذ بداية الصراع الدائر في سورية وصل 
( شخصًا، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل 300إلى أكثر من )

 فلسطينيي سورية.

طاع غزة صعوبات معيشية غاية ( فلسطينيي سوري في ق1000في غضون ذلك، يواجه حوالي )
في القسوة بعد أن فروا من الحرب الدائرة في سورية، حيث يعانون من أوضاع اقتصادية مزرية، 
باإلضافة إلى عدم قدرتهم على تأمين السكن والعمل، وذلك بسبب األوضاع الكارثية التي يعيشها 

ئالت مما وصفته بالتقصير الواضح قطاع غزة، التي يتسبب بها االحتالل اإلسرائيلي، واشتكت العا
 بالتعامل مع معاناتهم من قبل وكالة "األونروا" ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية.

فيما سادت أجواء تشاؤمية بين أواسط الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى غزة، بعد توارد أنباء 
قطع مساعداتها المالية التي كانت  عن عزم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(

تقدمها كبدل إيواء لفلسطينيي سورية في غزة، مما سينعكس سلبًا على تلك العائالت والتي تعيش 
أصالً أزمات متراكمة وأوضاع معيشية مأساوية نتيجة ما يمر به القطاع من حصار وعدم االعتراف 

قراراتها ووعودها بخصوص الالجئين، وعدم بالالجئين من قبل السلطة الفلسطينية، التي لم تطبق 
 قدرة الالجئين على السفر إلى الخارج نتيجة عدم حصولهم على رقم وطني. 

بدورها طالبت هيئة التنسيق الناطقة باسم الجئي الحرب من "سوريا وليبيا واليمن" في القطاع تطبيق 
 2016و/ ر.ج لعام  .م 10/ 17/97وبرقم  2016-4-5قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 

والذي ينص على تقديم مساعدة لعائالت الوافدين من الدول العربية الى المحافظات الجنوبية، 



 

وتوفير تأمين صحي لألسر غير المؤمنة صحيا، وتوفير فرص عمل للقادرين على العمل وبحث 
 ال العامة واإلسكان.إمكانية توفير مشاريع مدرة للدخل وتوفير مساكن لهم بالتنسيق مع وزارة األشغ

ووجهت الهيئة في ظل المصالحة الفلسطينية رسالة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني "رامي الحمد هللا" 
تطالب فيها تطبيق قرار مجلس الوزراء من أجل العيش بالحد األدنى من الحياة الكريمة، بحسب 

 وصفها.

من سكانه للمساعدات  %80ويشهد قطاع غزة تدهورًا خطيرًا في الخدمات األساسية، حيث يحتاج 
 اإلغاثية العاجلة".

قوارب تقل مهاجرين غير شرعيين، قاربين إلى  3وفي بالد المهجر، وصل إلى الجزر اليونانية 
 ( شخصًا.93جزيرة ليسفوس وقارب إلى خيوس، وبلغ عدد المهاجرين الواصلين ما مجموعه )

( الجئًا كانت متجهة إلى الجزر 250فيما اعترض خفر السواحل التركي خمسة قوارب تحمل )
اليونانية ليسفوس وساموس وخيوس وميتليني، وتم إرجاعهم إلى تركيا، علمًا أن شهود عيان أكدوا 

 قرب القوارب من المياه اإلقليمية.

صلين فلسطينيين فروا من ويالت الحرب في وأكد الجئون في الجزر اليونانية أن من بين الوا
 سورية.

( 400يذكر أن إحصائيات غير رسمية تشير إلى أن عدد فلسطيني سورية في اليونان يبلغ حوالي )
 الجئًا ينتظرون مصيرًا مجهواًل. 2016حتى نهاية 

 



 

 2018ابريل  -نيسان  11فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

فلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا ال3692) •
 ( امرأة.467)

( 106( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1674) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 توالي.( على ال1728يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 206) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1463انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1312)

( يومًا، ودمار أكثر 560يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي. %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 )

 ألف فلسطينيي سوري. ( آالف، وفي غزة8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


