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 "نهما"تمهيداً لعزل مخيم اليرموك عن معق ل داعش، التنظيم ينق ل عناصره الف لسطينيين من الحجر األسود إلى المخيم ويفصل الشوارع الرئيسية بي

 ( يوماً على نزوحهم، أهالي مخيم حندرات يطالبون بالعودة إلى مخيمهم وإعادة إعماره1600بعد ) •
 من أبناء مخيم خان الشيح 2017ورية خالل النصف األول من عام  من المعتق لين الف لسطينيين في س 73% •
 ( ضحية ف لسطينية من أبناء مخيم العائدين بحماة قضوا منذ بداية الصراع الدائر في سورية30) •
 في دمشق وحمص  يهإسعافالهالل األحمر الف لسطيني يقيم نشاطات ودورات   •
 صف البنيان في صيدا بلبنانيوم طبي مجاني للف لسطينيين السوريين في مستو  •



 

 التطورات آخر

أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق أن تنظيم "داعش" نقل عناصره الفلسطينيين من معقله 
في الحجر األسود إلى مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين والسكن بداخله، مضيفًا أن التنظيم 

 خالل رفع سواتر. فصل الشوارع الرئيسية بين المخيم والحجر األسود من

وأشار مراسلنا إلى أن اإلجراءات الجديدة التي يتخذها التنظيم تأتي في سياق التحضيرات لعزل 
 الحجر األسود عن مخيم اليرموك.

 
ويشار إلى وجود انقسامات حادة في صفوف تنظيم "داعش" على خلفية حصول تفاهمات واتفاقيات 

من التنظيم توقيع ورقة تسوية مع النظام تحول بين التنظيم والنظام السوري، ورفض عناصر 
مجموعات داعش إلى لجان شعبية، ورفض عناصر أخرى الخروج باتجاه مناطق سيطرة التنظيم 

 شمال سورية.

بعد اشتباكات  2015يذكر أن تنظيم "داعش" كان قد سيطر على مخيم اليرموك مطلع نيسان 
هيئة تحرير  –م ومساندة من جبهة النصرة عنيفة خاضها ضد مجموعات المعارضة السورية بدع

 الشام حاليًا.

في غضون ذلك، طالب عدد من الناشطين وأهالي مخيم حندرات في حلب عبر رسائل وصلت 
إلى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، من كافة الجهات المعنية ووكالة غوث وتشغيل 

مهم وتأمين عودتهم إلى منازلهم التي أجبروا الالجئين الفلسطينيين )األونروا( بإعادة إعمار مخي



 

( يومًا، والتي انتهت 1600على النزوح منها، إثر االشتباكات العنيفة التي اندلعت قبل حوالي )
 ( يومًا.351بسيطرة قوات النظام السوري عليها منذ أكثر من )

ر الحرب في سورية ونوه األهالي إلى أنهم يعيشون حالة إنسانية مزرية نتيجة التهجير واستمرا
وانعكاسات ذلك على الوضع االقتصادي، وضعف الموارد المالية وانتشار البطالة وارتفاع إيجار 

 المنازل.

فيما يعيش أبناء مخيم حندرات القاطنين بالوحدة التاسعة في السكن الجامعي في مدينة حلب، حالة 
إخالئهم من السكن الجامعي، وإيجاد من التوتر والقلق بسبب إصدار النظام السوري قرارًا يقضي ب

 مساكن بديلة عنها.

من مباني  %90أن حوالي  2017 /6 /25إلى ذلك أفاد شهود عيان زاروا مخيم حندرات يوم 
مخيم حندرات في حلب مدمرة تدميرًا كاماًل وجزئيًا، بسبب المعارك التي اندلعت فيه، واستهدافه من 

 البراميل المتفجرة.قبل قوات النظام السوري بالصواريخ و 

الـ )إلى ذلك، كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في تقريرها التوثيقي اإلحصائي 
من المعتقلين الفلسطينيين  %73أغسطس الماضي، أن  –( الذي نشرته في بداية شهر آب 15

ان الشيح هم من أبناء مخيم خ 2017الذي اعتقلهم النظام السوري خالل النصف األول من عام 
 لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق.

( الجئًا فلسطينيًا غالبيتهم من أبناء 15ونوهت المجموعة أن فريق التوثيق لديها رصد اعتقال )
مخيم خان الشيح تم اعتقالهم على الحواجز األمنية المنتشرة في كل المناطق الخاضعة لسيطرة 

 النظام دون التفريق بين رجل وامرأة.

أكبر نسبة اعتقاالت ُسجلت بين أبناء مخيم خان الشيح حيث بلغ تعداد المعتقلين منهم  موضحة أن
 (.1( ومخيم سبينة )3( معتقاًل تاله مخيم النيرب )11)

شهد انخفاضًا في حدة  2017تشير إحصائيات مجموعة العمل إلى أن النصف األول من عام 
يث يبلغ عدد الالجئين الفلسطينيين المعتقلين االعتقاالت بحق الالجئين الفلسطينيين في سورية، ح

 ( نساء.103( شخصًا، منهم )1637في سجون النظام السوري )



 

( ضحية فلسطينية من 30من جانب آخر وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية سقوط )
 – 20حتى يوم  2011مارس  –آذار  15أبناء مخيم العائدين في حماة في الفترة الممتدة ما بين 

آخرين تحت  5و بطلق ناري، 9برصاص قناص، فيما قضى  6بينهم  ،2017أيلول/ سبتمبر 
التعذيب في سجون النظام السوري، والجئان نتيجة تفجير سيارة مفخخة، وشخصان جراء خطفهم 
 ومن ثم قتلهم، في حين أعدم الجئ من أبناء المخيم ميدانيًا، والجئان ماتا في أماكن متفرقة، وتوفي

 آخر بسبب القصف.

ُيشار إلى أن عدد الضحايا من الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا منذ بداية األحداث في سورية 
 ( الجئًا، بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.3587بلغ )

ية للصليب األحمر وفي سياق مختلف، وضمن البرنامج التدريبي الذي يتم بالتعاون مع اللجنة الدول
بدمشق، افتتح الهالل األحمر الفلسطيني خالل األيام الماضية دورات إسعاف أولية للشباب 

 .الفلسطينيين في كل من مشفى بيسان بحمص ومجمع يافا الطبي بدمشق

من الشهر الجاري دورة إدارة كوارث داخل قاعة المحاضرات في  17كما أقام الهالل يوم السبت 
 .لطبي بدمشقمجمع يافا ا

الشهر  18في حين أقام فريق النشاطات بلجنة المتطوعين في مخيم العائدين بمحافظة حمص في 
 .الجاري يومًا وطنيًا فلسطينيًا بمشاركة المؤسسات داخل المخيم

 



 

الجدير ذكره أن عددًا من الكوادر العاملة في الهالل األحمر الفلسطيني بسورية تعرضوا النتهاكات 
وتم توثيق اعتقال األمن السوري ناشطين في الهالل إضافة إلى  ،ى يد النظام السوري جسيمة عل

 قضاء عدد منهم تحت التعذيب في السجون السورية.

وفي جنوب لبنان، أعلن مستوصف "البنيان" الطبي في صيدا عن يوم طبي مجاني لمرضى الدم 
فّول الدم( ومرضى الصحة العامة واألطفال ت -فقر الدم المنجلي  -لوفيليا  -لوكيميا  -)التالسيميا 

-9-22واألمراض الهضمية من النازحين السوريين والفلسطينيين من سورية، وذلك يوم الجمعة 
 في عيادات البنيان بحي الزهور في مدينة صيدا. 2017

يين يذكر أن إلى احصائيات االونروا الرسمية تشير إلى انخفاض العدد اإلجمالي للفلسطينيين السور 
 ( ألف الجئ.31)ـ في لبنان إل

 

 2017سبتمبر  -أيلول  21إحصائيات وأرقام حتى فلسطينيو سورية 

( 462( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3587) •
 امرأة.

 ( امرأة.103( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1637) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1527يومه )
والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم  ( الجئاً والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية199) •

 في مخّيم اليرموك.
( 1104( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ )1264انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 يومًا.
( يومًا، والمخّيم 1600أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 ( يومًا.351ظامي منذ أكثر من )يخضع لسيطرة الجيش الن
، 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)


