
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1779العدد: 
17-09-2017 

 "لليوم الثالث على التوالي، أهالي جنوب دمشق يتظاهرون رفضاً للتهجير القسري "

 

 .عائلة فلسطينية تؤكد قضاء نجلها تحت التعذيب في سجون النظام السوري •

في مخيم اليرموك خالل األيام أنباء عن إخراج مرضى ومصابين من مناطق "تحرير الشام"  •

 .القادمة

 .الهيئة الخيرية في دمشق تباشر بتوزيع كفاالت األيتام •



 

 

 ضحايا

قضى الشاب الفلسطيني "عامر محمد خير النابلسي" تحت التعذيب في معتقالت النظام السوري، 
، وبذلك يرتفع عدد ضحايا 2014-12-4وقالت عائلة النابلسي التي نعت نجلها أنه قضى بتاريخ 

 ( ضحية.473مجموعة العمل إلى )التعذيب من الفلسطينيين ممن وثقتهم 

 

 

 

 

 

 

 

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، ويتم 
توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق، في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير 

 المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم.

 التطورات آخر 

العتصامات الليلية في البلدات لليوم الثالث على التوالي، يواصل أهالي جنوب دمشق المظاهرات وا
يلدا وببيال وبيت سحم للتعبير عن رفضهم شمل المنطقة ضمن اتفاقية كفريا والفوعة وتهجير  ثالثال

 السكان قسريًا وتغيير التركيبة السكانية.

جنوب دمشق عقب انتشار خبر عبر وسائل اإلعالم العالمية، يفيد تأتي المظاهرة واالعتصامات 
بوجود صفقة بين الدول اإلقليمية تقضي بتسليم جنوب دمشق المحرر للنظام السوري، وتهجير 

 الرافضين نحو الشمال السوري مقابل إجالء أهالي كفريا والفوعة من ريف إدلب.



 

في البلدات الثالث بعد تهجيرهم من مخيم  يشار إلى أن آالف الالجئين الفلسطينيين يعيشون 
 اليرموك عقب قصف النظام السوري وسيطرة تنظيم داعش على المخيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي موضوع ليس ببعيد، أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق، أنه من المرجح خروج دفعة 
القادمة، من المرضى والمصابين من مناطق "هيئة تحرير الشام" غرب مخيم اليرموك خالل األيام 

 وذلك بموجب اتفاقية البلدات األربع الموقعة بين الهيئة والنظام السوري والتي تشمل مخيم اليرموك.

إلى ذلك ال يزال تنظيم الدولة "داعش"، يواصل تضييق الخناق على أهالي ساحة الريجة وشارعي 
ام "فتح الشام حيفا وصفورية غرب مخيم اليرموك، تحت ذريعة خضوعهم لسيطرة هيئة تحرير الش

 سابقًا" من خالل استمراره بفرض حصاره على تلك المنطقة.

النصرة سابقًا" في مناطق سيطرتها في مخيم اليرموك  –يذكر أن عدد عناصر "هيئة تحرير الشام 
( عنصرًا وفق مصادر تابعة للنظام، ومن المقرر إخالؤهم من المخيم باتجاه 130يبلغ قرابة )

 تفاق البلدات األربع مع النظام.الشمال السوري ضمن ا



 

 لجان عمل أهلي

ضمن برنامج الرعاية االجتماعية وكفالة اليتيم، باشرت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني 
 في دمشق توزيع الكفاالت المالية لأليتام المسجلين لديها، كما قدمت لهم حقائب مدرسية وقرطاسية.

نية السورية تعيش على المساعدات المقدمة لها من المؤسسات يشار أن غالبية العائالت الفلسطي
 والهيئات اإلغاثية.

 

 

 

 

 

 

 

 2017سبتمبر  -أيلول  16فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 462( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3579• )
 امرأة.

 ( امرأة.103في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا 1637• )

القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 
 ( على التوالي.1522يومه )

ر غالبيتهم ( الجئاً والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصا199• )
 في مخّيم اليرموك.



 

( 1099( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ )1259انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر )• 
 يومًا.

( يومًا، والمخّيم 1595أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )• 
 .( يوماً 346يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

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

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


