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( الجئًا فلسطينيًا مفقودًا منذ بدء أحداث الحرب في 300أكثر من )"
 "سورية

 

 
 

 اعتقال الفلسطينية "سعاد سعود سعود" من أبناء مخيم خان الشيح  •

 ( من الحجر األسود إلى حي الجاعونة في مخيم اليرموك 3داعش ينقل مقره األمني ) •

 أهالي غرب مخيم اليرموك يحاولون كسر الحصار بالزراعة •

 هيئة فلسطين الخيرية توزع مساعداتها جنوب سورية •
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 آخر التطورات

( 300كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، عن توثيق أكثر من )
( الجئة فلسطينية، وذكرت 38) الجئًا فلسطينيًا مفقودًا منذ بدء أحداث الحرب في سورية، منهم

المجموعة أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب 
 .العاصمة دمشق

واتهم ناشطون، المجموعات الموالية لألمن السوري قيامها بعمليات خطف واعتقال، إما بداعي أن المفقود 
 ة ذوي المخطوف وطلب فدية مالية إلطالق سراحه.مطلوب لألمن السوري، أو من أجل مساوم

يضاف إلى ذلك وجود عدد كبير من المفقودين في سجون قوات النظام السوري ال يزال األمن يتكتم 
على مصيرهم أو أماكن اعتقالهم، وهذا ما أكدته شهادات مفرج عنهم من السجون السورية من وجود 

 داخل سجون النظام.الجئين فلسطينيين هم في عداد المفقودين 

 
الجدير ذكره أن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل، أكد أن العدد أكبر من ذلك نظرًا لتكتم األمن 

إضافة إلى بعض الالجئين الفلسطينيين  ،السوري ومجموعاته الموالية عن مصير المختطفين الفلسطينيين
 داعش. -اليرموك وتنظيم الدولة  الذين تم اختطافهم على يد جبهة النصرة سابقًا في مخيم

في غضون ذلك اعتقل األمن السوري الالجئة الفلسطينية "سعاد سعود سعود" من أبناء مخيم خان 
الشيح، عند أحد حواجز النظام السوري في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق، فيما لم يعرف سبب 

 االعتقال حتى لحظة تحرير الخبر.
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العمل من أجل فلسطيني سوريا أن السعود كانت قد فقدت منذ أربعة  من جانبه أشار مراسل مجموعة
أيام وبعد السؤال والبحث عنها تبين لذوييها أنها اعتقلت من قبل عناصر حاجز األحمد في جديدة 

 .عرطوز

بدورها أكدت مجموعة العمل إلى أنها ليست المرة األولى التي يعتقل النظام السوري نساء فلسطينيات 
( الجئة فلسطينية طيلة األعوام الست الماضية، وما 100ثقت المجموعة اعتقال ما يزيد عن )حيث و 

 يزال األمن السوري يتكتم على مصيرهن إلى جانب آالف المعتقلين الفلسطينيين.

وفي جنوب العاصمة السورية دمشق نقل مراسل مجموعة العمل في مخيم اليرموك نبأ قيام تنظيم 
" الكائن خلف ناحية الحجر األسود )مبنى النقابة(، والذي يختص 3مقره األمني رقم ""داعش" بنقل مكان 

بالقضايا والموقوفين على خلفية أمنية وهو بمثابة شعبة استخبارات، إلى حي الجاعونة الذي يسيطر 
المدعو  " بعد أن تمكن3عليه التنظيم في مخيم اليرموك، وأشار مراسلنا إلى أن تنظيم الدولة نقل المقر "

توفيق الجزري من الهرب، إلى حي المأذنية بمنطقة القدم والخاضعة لسيطرة جبهة تحرير الشام وأجناد 
الشام، منوهًا إلى أن تنظيم داعش ينكر وجود الجزري، الذي كان يعمل ضمن كتيبة الكراعين إحدى 

 .الكتائب الفلسطينية المسلحة في سجونه ويتكتم على مصيره

يه أن مجموعة العمل تمكنت من معرفة المسميات والوظائف األمنية ألفرع تنظيم "داعش" الجدير بالتنو 
وفقًا لما تمكن مراسل و  في حي الحجر األسود التي يدير التنظيم عملياته في جنوب دمشق منها،

 المجموعة في مخيم اليرموك من الوصول إليه، فإن التنظيم يستخدم مسميات قريبة إلى حد ما للمسميات
 التي يستخدمها النظام السوري ألفرعه األمنية.

وفي سياق غير بعيد لجأ األهالي في منطقة سيطرة "هيئة تحرير الشام" غربي مخيم اليرموك إلى زراعة 
األحواض، وذلك في محاولة منهم للتغلب على الحصار الذي تفرضه قوات النظام السوري والمجموعات 

لة من جهة أخرى، وقال مراسلنا إن األهالي تحاول كسر الحصار الموالية لها من جهة وتنظيم الدو 
المفروض عليها وتأمين الطعام بزراعة بعض الخضار كالكوسا والخيار وبعض الخضار األخرى بوسائل 

 بدائية وبسيطة.

يأتي ذلك في ظل استمرار تنظيم الدولة تضييقه الخناق على أهالي ساحة الريجة وشارعي حيفا 
مخيم اليرموك، تحت ذريعة خضوعهم لسيطرة هيئة تحرير الشام "فتح الشام سابقًا" من وصفورية غرب 

 خالل مصادرة طعام المدنيين العائدين إلى مناطق سكنهم التي تسيطر عليها النصرة.
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التركية ومؤسسة السراء لإلغاثة االنسانية  IHHإغاثيًا وزعت هيئة فلسطين الخيرية بالتعاون مع جمعية 
 ة غذائية على العائالت الفقيرة النازحة من حوض اليرموك وباقي المحافظات إلى المز يريب ( سل100)

( عائلة فلسطينية في بلدة المز يريب يضاف لهم المئات من العائالت الفلسطينية 1700وتعيش قرابة )
دة، باإلضافة النازحة عن مخيم درعا ظروفًا معيشية غاية بالقسوة، وذلك بسبب القصف المتكرر على البل

 .إلى عدم وصول أي من مساعدات األونروا أو غيرها إلى األهالي هناك

 
 2017يوليو  –تموز  16فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 463( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3526) •
 امرأة.

 ( امرأة.101من والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األ1615) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1453يومه )
( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 196) •

 خّيم اليرموك.غالبيتهم في م
( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1189انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 ( يومًا.1038)
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( يومًا، والمخّيم 1533أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.267يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، وفي مصر 17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


