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18-09-2017 

 "2016" ضحية في الشهر ذاته عام  12"و 2017قضوا خالل شهر آب من عام    " ف لسطينياً سورياً 25"

 عناصر من "قوات الجليل" الموالية للنظام السوري 7قضاء   •
 اشتباكات عنيفة في محيط حديقة الشهداء بمخيم اليرموك   •
 انقسامات حادة في صفوف "داعش" جنوب دمشق •
 النظام وداعش يف اقمان من تدهور الوضع الصحي في مخّيم اليرموك •
 ف لسطينيو جنوب دمشق معاناة مستمرة واعتماد كلي على المطابخ الخيرية والمساعدات الغذائية •



 

 ضحايا

ينية الموالية للنظام أعلنت مجموعة "قوات الجليل" الجناح العسكري لحركة شباب العودة الفلسط
( عناصر تابعين لها هم: "عصام أحمد خفاجة"، "نضال مصطفى رستم"، "محمد 7السوري مقتل )

أحمد المحمد"، "عبد الحفيظ مصطفى"، "محمد جمال يونس"، "أحمد سعيد خربطلي"، "حافظ علي 
 اسماعيل" أثناء قتالهم إلى جانب قوات النظام في ريف الرقة شمال سورية.

 
 التطورات آخر

كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق سقوط نحو 
" الجئًا في 12أغسطس الماضي، في حين قضى " –" الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر آب 25"

، جراء استمرار الصراع الدائر في سورية، إلى ذلك نوهت مجموعة 2016الشهر ذاته في عام 
" الجئين قضوا 7: "المدن السورية على النحو التالي توزعوا حسب 2017أن ضحايا آب  العمل

" أشخاص لم يعرف أماكن مقتلهم، والجئان في مدينة صيدا 6" في حماة، و"7في حمص، و"
 بلبنان، وآخران في ريف دمشق، في حين قتل شخص في دمشق.

 



 

 2016أغسطس  –ين الذين قضوا خالل آب فيما أشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطيني
توزعوا حسب مكان وفاتهم على النحو التالي: توزعوا حسب مكان وفاتهم على النحو التالي: في 

والجئان في الغوطة الشرقية، والجئ  ،( الجئين في درعا4)و ( الجئين،3مخيم خان الشيح قضى )
 فرقة.قضى على تخوم مخيم حندرات، وشخصان توفيا في أماكن مت

وفي سياق مختلف دارت يوم أمس األحد اشتباكات عنيفة في محيط حديقة الشهداء وثانوية اليرموك 
للبنات في مخيم اليرموك بين عناصر قوات النظام والمجموعات الموالية لها من جهة ومجموعات 

 تنظيم "داعش".

 
وث األونروا الواقعة بجانب وكان التنظيم قد سّلم في وقت سابق مدرسة الكرمل التابعة لوكالة الغ

ثانوية اليرموك للبنات إلى "حركة فلسطين الحرة" الموالية للنظام السوري، دون وقوع أي اشتباكات 
 أو اقتتال بينهما.

من جانبه نقل مرسل مجموعة العمل جنوب دمشق وجود انقسامات حادة في صفوف تنظيم "داعش" 
 ن التنظيم والنظام السوري.وذلك على خلفية حصول تفاهمات واتفاقيات بي

وتحدثت مصادر ميدانية عن رفض عناصر من التنظيم توقيع ورقة تسوية مع النظام تحول 
مجموعات داعش إلى لجان شعبية، ورفض عناصر أخرى الخروج باتجاه مناطق سيطرة التنظيم 

 شمال سورية.

ليرموك سيتم تحويلها في مخيم ا "داعش" ـلوأضافت المصادر أن المجموعة الفلسطينية المبايعة 
 إلى لجان شعبية موالية للنظام وفي حال الرفض سيتم ترحيلهم إلى مناطق "داعش" شمال سورية.



 

إلى ذلك شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق تدهورًا متسارعًا في الوضع الصحي، 
ي يفرضه الجيش نتيجة النقص الحاد في الخدمات الطبية، جراء استمرار الحصار المشدد الذ

القيادة العامة من جهة، وتعرض مشافي المخيم الرئيسية  –النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
للقصف مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة فيها أدت إلى توقفها عن العمل، حيث أصيب المئات من 

 ة.أبناء المخيم بأمراض متعددة أبرزها اليرقان، وفقر الدم الناجم عن سوء التغذي

من جانبهم يشتكي النازحون الفلسطينيون إلى بلدات جنوب دمشق، من صعوبات في تأمين 
احتياجات أسرهم من أغذية وطعام، على الرغم من توفر الكثير من المواد الغذائية والخضروات 
باإلضافة للفواكه في األسواق، إال أن الغالبية العظمى منهم ال يستطيعون أن يحصلوا على جزء 

منها بسبب الوضع المادي المتدني إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الرئيسة بنسب قياسية،  قليل
 .%1000تجاوز بعضها خالل السنوات الست الماضية الـ 

في حين تعتمد كثير من األسر الفلسطينية الفقيرة على المطابخ الخيرية والمساعدات والمعونات 
جمعيات اإلغاثية عليهم، إال أن تلك الكمية ال تسد احتياجاتهم الغذائية التي توزعها األونروا وبعض ال

بسبب انتشار البطالة بينهم وقلة الموارد المالية وعدم وجود دخل ثابت، حيث أن معظم الالجئين 
 قد فقدوا أعمالهم بسبب الحرب الدائرة في سورية.

 

 2017سبتمبر  -أيلول  17فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3586) •
 ( امرأة.462)

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

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1523ل يومه )يدخ

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 199) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.



 

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1260انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1100)

( يومًا، والمخّيم 1596أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.347يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، 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 )

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


