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( الجئين فلسطينيين في سورية اثنان منهم في مجزرة 4قضاء )"
 "ارتكبها تنظيم داعش في ريف درعا

 

 
 

 .األمن السوري يعتقل مدير مدرسة عكا في مخيم النيرب بحلب 

 .استمرار ترميم مجمع الهدى في مخيم خان الشيح بريف دمشق 

 ( ربطة خبز للمدنيين المحاصرين في مخيم درعا.600إدخال ) 

 .توزيع بعض المساعدات على فلسطينيي سورية في مخيمي عين الحلوة والجليل في لبنان 
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 آخر التطورات

أفاد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في درعا جنوب سورية، أن تنظيم الدولة 
في بلدة "جّلين" الواقعة بمنطقة حوض اليرموك  21/2/2017"داعش" ارتكب مجزرة أمس األول 

 شخصًا. 15في ريف درعا الغربي، راح ضحيتها أكثر من 

 
"فارس علي الغزاوي"، مشيرًا و وأكد مراسلنا قضاء كل من الالجَئين الفلسطينَيين "فرج محمد فرج"

لين الذين تم تصفيتهم على إلى أنه تمكن من الحصول على قائمة بأسماء عدد من أبناء بلدة ج
 يد عناصر تنظيم الدولة، وهم: 

"علي يوسف الحلقي"، "كامل أبو خشريف"، "مروان أبو خشريف"، و"ياسين أبو  المواطن السوري 
 حصيني"، و"غياث أبو حصيني".

"داعش" قاموا قبل انسحابهم من البلدة باعتقال واختطاف  وأشار مراسلنا أن عناصر تنظيم
 ناء البلدة، فضاًل عن اإلعدامات التي حصلت.العشرات من أب

وكان مقاتلو ما يسمى "جيش خالد بن الوليد" التابع لتنظيم الدولة اإلسالمية تمكنوا أمس األول، 
السيطرة عليها و  من اقتحام بلدة "جّلين" الواقعة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي،

 .الحر" والفصائل المتحالفة معها بشكل كامل، عقب إشتباكات مع فصائل "الجيش



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

( 500( كم يقطنها حوالي )25يذكر أن بلدة جلين التي تقع شمال غرب مركز مدينة درعا )
 -المواسه  –السبارجه  -العبيسية -الصالحية -الدوارهة معظمهم من منطقة شمال فلسطين )عائل

 وبعض العائالت من الضفة وغزة(.

حركة "فتح اإلنتفاضة" إحدى ة دمشق، قضى عنصران من وفي مخيم اليرموك جنوب العاصم
داعش على محور فلسطين،  -لة الفصائل الموالية للنظام السوري، في مواجهات مع تنظيم الدو 

 : "عماد يوسف هندي" و"محمد موسى معتوق".وهما

فيما أشار فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الالجئين 
 ( الجئة.455( ضحية بينهم )3449فلسطينيين في سورية إلى )ال

إلى ذلك، نقل مراسل مجموعة العمل، إقدام األمن السوري على اعتقال األستاذ الفلسطيني "محمد 
وليد رافع" مدير إعدادية عكا في مخيم النيرب بحلب، وذلك بعد مداهمة المدرسة وتفتيشها، 

 يتسن له معرفة األسباب الكامنة وراء اعتقاله.وأضاف مراسلنا أنه حتى اللحظة لم 

 
( الجئًا من أبناء مخيم النيرب، بحسب 94ُيشار أن األجهزة األمنية السورية تواصل اعتقال )

االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، في حين بلغت الحصيلة 
 .( معتقالً 1165اإلجمالية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية )

وفي ريف دمشق الغربي، قال مراسل مجموعة العمل أن صيانة وترميم مجمع الهدى في مخيم 
خان الشيح لالجئين الفلسطينيين متواصلة، وذلك بعد تعرضه للقصف مرات عديدة أدت إلى 

 تدمير أجزاء منه وإلى خراب كبير في حرم المسجد وثانويته الشرعية.
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حيث استهدفت الطائرات الروسية المسجد بالصواريخ الفراغية،  2016-11-13وكان آخرها ليلة 
 مما أدى إلى وقوع ضحيتين وعدد من الجرحى بين المصلين وهم قادمون لصالة الفجر.

الجدير ذكره أن مخيم خان الشيح تعرض خالل أحداث الحرب في سورية للقصف بالصواريخ 
قبل أن يوقع اتفاق مصالحة بين النظام السوري والمدفعية البراميل المتفجرة، وحصار أهله 

 والمعارضة المسلحة.

( ضحية من أبناء مخيم خان الشيح قضوا ألسباب عدة 198فيما وثقت مجموعة العمل )
 غالبيتهم قضوا بسبب القصف.

 
 لجان عمل أهلي

يم ربطة خبز للسكان المدنيين المحاصرين في مخ 600تمكنت هيئة فلسطين الخيرية من إدخال 
درعا جنوب سورية، ووفقًا ألحد المتطوعين أن الهيئة قامت بتأمين مياه الشرب لألهالي في 
المخيم من خالل اتفاق عقدته مع عدد من سائقي الصهاريج لتأمين المياه وايصاله لهم بشكل 

 مجاني لمدة أسبوع.

الذي يفرضه  إلى ذلك ال يزال سكان المخيم يشتكون من أوضاع إنسانية قاسية جراء الحصار
كما يعانون من نقص حاد في المواد  ،الجيش النظامي على المخيم والمناطق المتاخمة له

 الغذائية واستمرار انقطاع المياه والكهرباء واالتصاالت لفترات زمنية طويلة.
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وفي جنوب لبنان، وزعت جمعية الفرقان للعمل الخيري بونات وطرود غذائية على ذوي 
 من فلسطينيي سورية المقيمين في مخيم عين الحلوة. االحتياجات الخاصة

وقالت الجمعية إنها قامت منذ سبعة أيام بإجراء إحصاء لألشخاص من ذوي االحتياجات 
الخاصة من فلسطينيي سورية بمخيم عين الحلوة وتعبئة استمارة خاصة بهم، بهدف حصر 

 عددهم وتقديم المساعدات اإلغاثية لهم.

( 726العائالت الفلسطينية السورية التي تقطن مخيم عين الحلوة يبلغ ) الجدير ذكره أن عدد
 .عائلة

فبراير الجاري، قسائم لمادة شباط /– 19وفي السياق، وزع مركز أطفال الجليل يوم األحد 
 "المازوت" على العائالت الفلسطينية القادمة من سورية والمقيمة في مخيم الجليل )ويفل( ببعلبك.

( ليتر للعائلة، مشيرًا إلى أن المركز 30وبحسب أحد القائمين على المركز أن قيمة كل قسيمة )
بتوزيع قسائم مازوت على العائالت الفلسطينية السورية التي تقطن خارج  2/ 20قام يوم االثنين 

 ة لهم.المخيم، وذلك بهدف التخفيف من معاناتهم االقتصادية والمعيشية ومد يد العون والمساعد

 

 2017فبراير/  –شباط  /21فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 (3449 حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )
 ( امرأة.456)

 (1165( معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )83 )
 امرأة.

 القيادة العامة على مخيم اليرموك  –لنظامي ومجموعات الجبهة الشعبية حصار الجيش ا
 ( على التوالي.1342يدخل يومه )

 (190 الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار )
 غالبيتهم في مخيم اليرموك.
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 ( يومًا 1046انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) وعن مخيم اليرموك منذ
 ( يومًا.854)

 ( يومًا، 1390أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 ( يوما.124والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

  حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ
 ( يومًا.1195)

 في 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79والي )ح ،
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


