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 أحد أبناء مخيم درعا يقضي برصاص قناص النظام •

 عشرات العوائل الفلسطينية تجدد مناشدتها بإدخال المساعدات إلى غوطة دمشق •

 رامبتأبناء مخيم خان الشيح يتظاهرون ضد قرار  •

 "في محيطه داعش" يغلق مساجد مخيم اليرموك ويشتبك مع المعارضة المسلحة"



 

 ضحايا

قضى الالجئ الفلسطيني "عالء عدنان البحري" إثر استهدافه بطلقة قناص من قبل قوات النظام 
 في مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية. 

( قضوا منذ بدء أحداث 257مما يرفع حصيلة ضحايا مخيم درعا من الالجئين الفلسطينيين إلى )
 الحرب في سورية.

 

 آخر التطورات

موعة العمل في مخيم اليرموك قيام تنظيم "داعش" بإغالق مساجد المخيم أثناء صالة أكد مراسل مج
 الجمعة، وذلك بعيد اندالع اشتباكات عنيفة بينه وبين مجموعات من المعارضة السورية المسلحة.

ووفقًا لمراسلنا، فإن االشتباكات اندلعت بين مجموعات "لواء شام الرسول" التابع للمعارضة السورية 
المسلحة وعناصر "داعش" عند محور مسبح الباسل في المخيم، فيما تم استهداف حاجز يلدا 

 بالعبوات الموجهة.

فيما لم يتمكن مراسلنا من معرفة األضرار البشرية الناجمة عن االشتباكات بسبب توتر األوضاع 
 األمنية داخل المخيم.

 
سورية المحاصرة في غوطة دمشق في غضون ذلك، جددت العشرات من العوائل الفلسطينية ال

مناشدتها عبر مجموعة العمل جميع الجهات الدولية وعلى رأسها "اونروا"، والجهات الرسمية 
الفلسطينية والسفارة الفلسطينية في دمشق، ومنظمة التحرير، والمؤسسات اإلغاثية العربية واألوروبية 

 ة العاجلة إليهم.العمل على وضع حد لمعاناتهم وإيصال المساعدات اإلغاثي



 

( عائلة فلسطينية سورية في منطقة الغوطة الشرقية من أوضاع معيشية 250حيث تعاني حوالي )
غاية في السوء، وذلك بسبب تشديد النظام السوري لحصاره على أحياء الغوطة ومنعه إدخال أي 

 من المساعدات الغذائية أو الطبية إليها.

 
الت تتوزع على بلدات "دوما" و "زملكا" و"حزة" و "حمورية" التي ووفقًا لما ورد للمجموعة فإن العائ

تتعرض لقصف متكرر، باإلضافة لما تعانيه البلدات من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية 
بسبب الحصار، مما دفع المؤسسات اإلغاثية والطبية إلطالق العديد من نداءات االستغاثة 

 صفوف العشرات من األطفال.خصوصًا بعد تفشي نقص التغذية في 

، إال أن النظام شدد من 2013يذكر أن أحياء غوطة دمشق تخضع للحصار منذ مطلع أيلول 
 حصاره بشكل كبير خالل األيام الماضية.

وفي سياق آخر، خرج المئات من أبناء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، في 
يث عّبر المشاركون عن غضبهم من قرار الرئيس األميركي مظاهرة كبيرة جابت شوارع المخيم، ح

 مب" اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي.ا"دونالد تر 

إلى ذلك أكد المتظاهرون على عروبة مدينة القدس، وأنها العاصمة األبدية لدولة فلسطين، وأن 
 ن الدولية.قرار اإلدارة األمريكية هو قرار مرفوض ومخالف للقواني

فيما أكد مراسلنا أن المظاهرة تمت بمشاركة ممثلين عن جيش التحرير الفلسطيني، والفصائل 
 الفلسطينية، وممثلين عن بعض األفرع األمنية التابع للنظام السوري.



 

 
 2017ديسمبر  -كانون األول  15فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

لذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين ا3617) •
 ( 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  •
 ( على التوالي.1612يدخل يومه )

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

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1349انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1189)

ودمار أكثر ( يومًا، 448يخضع 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 )

 طينيي سوري.( آالف، وفي غزة ألف فلس8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


