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فلسطينيًا أعدموا ميدانيًا غالبيتهم قضوا على يد قوات النظام  89"
 "السوري 

 

 
 

 اشتباكات بين داعش وهيئة تحرير الشام في مخيم اليرموك  •

 مقتل أحد عناصر قوات الجليل الموالية للنظام السوري في دير الزور  •

 مجهولون يختطفون فلسطيني من أبناء بلدة المزيريب  •

 العائدين حمصو الخيرية توزع مساعداتها الغذائية في مخيمي خان الشيح •

 طالبة فلسطينية سورية تتفوق بمدرستها في لبنان •

 الجئين فلسطينيين بينهم أربعة من عائلة داوود 5النظام السوري يواصل اعتقال  •
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 ضحايا

قالت قوات الجليل و  د صابر القاسم" خالل مشاركته القتال في سورية،"محم قضى الفلسطيني
 2017أيار /مايو  9إحدى المجموعات العسكرية الموالية للنظام السوري، أن القاسم قتل يوم 

 .أثناء القتال في دير الزور شرقي سورية

إلى جانب  تشكيل عسكري يقاتل تعتبر "قوات الجليل" الجناح العسكري لحركة شباب العودة
النظام السوري، علمًا أن عددًا من الفصائل الفلسطينية شكلت مجموعات مسلحة تقاتل إلى جانب 
النظام السوري، موزعة داخل وحول بعض المخيمات الفلسطينية وتشارك في بعض األحيان في 

 معارك مؤازرة للجيش النظامي.
 

 آخر التطورات

( الجئًا فلسطينيًا أُعدموا ميدانيًا منذ 89رية، أن )أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سو 
 .2017أيار /مايو  14بداية األحداث الدائرة في سورية وذلك حتى يوم 

 
مجندًا من مرتبات  17وأوضح فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن من بين من أعدموا 

يق عودتهم من موقعهم وهم في طر  2012جيش التحرير الفلسطيني تم خطفهم في منتصف عام 
قبل أن تتم تصفيتهم بعد شهر من  ،العسكري في مصياف إلى مخيمهم النيرب في حلب

 اختطافهم.
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وأكدت مجموعة العمل أن الضحايا الذين أعدموا توزعوا حسب المخيمات الفلسطينية والمدن 
، فيما أعدم ( في حلب18( الجئًا أُعدموا في مخيم درعا، و)19السورية على الشكل التالي: )

( الجئين في 5( آخرين في حي التضامن بريف دمشق،)7( الجئًا في مخيم اليرموك، و)19)
مخيم الحسينية، والجئان في السيدة زينب، وآخر في مخيم العائدين حماة، والجئ في مخيم خان 

 .الشيح

هيئة من جانبه قال مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق أن اشتباكات اندلعت يوم أمس بين 
داعش على محور شارع حيفا وشارع اليرموك في مخيم اليرموك  -تحرير الشام وتنظيم الدولة 

 المحاصر.

وأضاف المراسل أن التنظيمين تبادال اطالق قنابل مصنوعة محليًا، فيما أقدم تنظيم داعش على 
 تكثيف فتح ثغرات )الطالقيات( في األبنية السكنية على خطوط التماس مع النصرة.

 
 45عصام الخروبي" )وفي جنوب سورية قام مسلحون مجهولون باختطاف الالجئ الفلسطيني "

عامًا( من أبناء بلدة المزيريب في درعا جنوب سورية، وقال مراسل مجموعة العمل، إن مسلحين 
أيار /مايو الجاري، مشيرًا إلى أنه لم تصل أي أنباء أو  14قاموا باختطاف "الخروبي"، اليوم 

ات عنه حتى اللحظة، مما يرفع حصيلة عدد الالجئين الفلسطينين المختطفين منذ بداية معلوم
 .شخصاً  56الحرب في سورية إلى 

 1300وفي سياق مختلف وزعت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني ضمن "حملة تكافل"، 
لغربي، حيث اليزال سلة غذائية على أهالي مخيم خان الشيح لالجئين الفلسيطنيين بريف دمشق ا

 النظام السوري يضيق خناقه على األهالي.
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حصة من اللحوم على األطفال  100كما وزعت الهيئة ضمن برنامجها المخصص لدعم األيتام، 
 األيتام في مخيم العائدين بحمص.

وباالنتقال إلى لبنان تفوقت الطالبة الفلسطينية "بيسان عصام خزاعي" من أبناء مخيم السيدة 
ب المهجرين إلى لبنان في الصف الثامن األساسي في مدرستها "مركز األبرار التربوي" في زين

 منطقة جب جنين في البقاع الغربي.

"يسرنا في مركز األبرار التربوي أن  لبة بيسان شهادة تقدير قالت فيهاوسلمت ادراة المركز الطا
فصلين األول والثاني والسعي الثالث نحيطكم علمًا أن ابنتكم قد حازت على الفئة األولى في ال

، فاستحقت على ذلك تقدير معلميها وتنويه اإلدارة بكفاءتها 2017\ 2016من العام الدراسي 
 واجتهادها"، وتقديرًا لتفوقها فقد أعفتها المدرسة من االمتحان النهائي في المركز.

 
بينهم أربعة من عائلة في غضون ذلك يواصل النظام السوري اعتقال خمسة الجئين فلسطينيين 

 : داوود هم

متزوج ولدية طفلة،  2013من سكان الحجر األسود اعتقل عام  1987نور أحمد داوود مواليد 
من سكان الحجر األسود اعتقل من قبل عناصر حاجز  1986مواليد  داوود أحمد داوودو 

د محمد خير داوود مواليد محمو وج ولديه ولدان وبنت، والشقيقان البطيخة أول مخيم اليرموك متز 
من سكان الحجر األسود الذين اعتقال عام  1998مواليد  ، وعلي محمد خير داوود1996
من سكان  1989مواليد  مصطفى مروان حسينفي منطقة الدويلعة بدمشق، والالجئ  2014

ة المزة في من مركز التدريب المهني والفني التابع لألونروا بمنطق 2013مسرابا اعتقل في عام 
 دمشق )الفيتسي(.
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 2017مايو  –أيار  14فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3497) •
 ( امرأة.461)

( 99( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1602) •
 رأة.ام

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1395يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 195) •
 غالبيتهم في مخيم اليرموك.

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1126انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.977)

( يومًا، 1470أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 .( أيام204والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في 2016لوا إلى أوروبا حتى منتصف ( ألف الجئ فلسطيني سوري وص85حوالي ) •
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


