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"اشتباكات عنيفة على أطراف مخيم اليرموك وسط حصار 

 ( على التوالي"1460متواصل لليوم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 .قضاء أحد أبناء مخيم الحسينية خالل مشاركته القتال في سورية• 

 .( عنصراً من "قوات الجليل" الموالية للنظام في ريف الرقة11مقتل )• 

 .( معتقلة فلسطينية100النظام السوري يواصل اعتقال أكثر من )• 
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 ضحايا

قضى الالجئ الفلسطيني "حسان خنيفس" من أبناء مخيم الحسينية، خالل 

مشاركته في الصراع الدائر في سورية، مما يرفع الحصيلة االجمالية 

للضحايا التي قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها إلى 

" الجئاً من أبناء مخيم الحسينية قضى معظمهم إثر اشتباكات اندلعت 117"

 في مخيم الحسينية ومناطق متفرقة من ريف دمشق.

 

 آخر التطورات

اندلعت ليلة أمس مواجهات عنيفة بين تنظيم الدولة "داعش" و"جيش 

اإلسالم" أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة، وبحسب مراسل 

االشتباكات اندلعت بعد أن حاول عناصر "داعش"  مجموعة العمل أن

 التسلل إلى حي الزين الذي يسيطر عليه جيش اإلسالم.

إلى ذلك ال يزال سكان مخيم اليرموك يشتكون من االنتهاكات والممارسات 

القمعية التي يرتكبها تنظيم "داعش" بحقهم، كما يعاني األهالي من استمرار 

( على التوالي، 1460على المخيم لليوم )حصار النظام السوري المفروض 

والوضع اإلنساني الكارثي الذي يعيشه قرابة ثالثة آالف فلسطيني 

 متواجدين في المخيم.

إضافة إلى أكثر من عشرة آالف الجئ فلسطيني من سكان مخيم اليرموك 

في مناطق ببيال ويلدا وبيت سحم، وذلك بعد اضطرارهم لمغادرة منازلهم 

ظيم الدولة وجبهة النصرة على المخيم مطلع نيسان ابريل عام إثر سيطرة تن

2015. 

في غضون ذلك، أعلنت "قوات الجليل" الجناح العسكري لحركة شباب 

من  28عسكرياً وجرح  11العودة الفلسطينية الموالية للنظام السوري مقتل 
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عناصرها في معارك إلى جانب قوات النظام في منطقة الرصافة بريف 

 الرقة.

ونعت المجموعة عبر صفحتها على الفيس بوك كالً من "الياس آغا"، 

"احمد كامل علبي"، "نور سامح بورفلي"، "فادي محمد شيخو"، "محمد 

أحمد ايوب"، "يزن محمد العلي"، "فهم الدين طراش"، "سامح سعيد 

بورفلي"، "مخلص علي رحال"، "محمد يوسف الحموي"، "عدنان محمد 

 مال علي".

وات الجليل" قد أعلنت قبل أيام مقتل اثنين من عناصرها وجرح وكانت "ق

عدد آخر في معارك إلى جانب قوات النظام في ريف حماة، هذا وتعتبر 

"قوات الجليل" الجناح العسكري لحركة شباب العودة" تشكيل عسكري 

يقاتل إلى جانب النظام السوري، ويقودها شاب فلسطيني يدعى "فادي 

لى استقطاب شباب مخيم خان دنون خاصة والمخيمات المالح"، وتعمل ع

 الواقعة تحت سيطرة النظام عامة.

يُشار إلى أن عدد من الفصائل الفلسطينية شكلت مجموعات مسلحة تقاتل 

إلى جانب النظام السوري، موزعة داخل وحول بعض المخيمات الفلسطينية 

 وتشارك في بعض األحيان في معارك مؤازرة للجيش النظامي.

( معتقلة 100إلى ذلك، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال أكثر من )

فلسطينية ويتكتم على مصيرهم، ويشير فريق الرصد في مجموعة العمل 

( الجئة فلسطينية معتقلة لدى 102من أجل فلسطيني سورية إلى توثيقه )

 النظام السوري.

التعذيب والقهر،  وتؤكد معتقالت تم اإلفراج عنهن تعرضهن لكافة أشكال

حيث نقلت المجموعة شهادة لمعتقلة فلسطينية تروي فيها عن ممارسات 

عناصر األمن السوري "اإلجرامية "مع النساء بشكل عام والفلسطينيات 

بشكل خاص، بدءاً من الصعق بالكهرباء والشبح والضرب بالسياط 

 والعصي الحديدية.
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ن حماية النساء واألطفال في وفي هذا مخالفة واضحة لإلعالن العالمي بشأ

في المادة رقم  1974حاالت الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 

تعتبر أعماالً »( منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات اجرامية 5)

إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية والالإنسانية للنساء واألطفال، 

 .«بما في ذلك الحبس والتعذيب

يشار إلى أن العادات و التقاليد السائدة لدى بعض شرائح المجتمع 

الفلسطيني كالخوف من تلوث السمعة أو " الفضيحة " منعت الكثيرين من 

عليهن من قبل  االعتداءالعائالت التبليغ عن اختفاء بناتهن أو اختطافهن أو 

لموثقة جهة ما من الجهات المتصارعة داخل سورية ، مما يجعل األعداد ا

 تقريبية.

 2017يوليو  –تموز  24إحصائيات وأرقام حتى فلسطينيو سورية 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من 3540• )

 ( امرأة.463توثيقهم بينهم )

ً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام 1621• ) ( معتقالً فلسطينيا

 ( امرأة.102السوري بينهم )

القيادة العامة على  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 

 ( على التوالي.1460مخيّم اليرموك يدخل يومه )

( الجئاً والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية 196• )

 بسبب الحصار غالبيتهم في مخيّم اليرموك.

( يوماً وعن مخيّم 1198نذ أكثر )انقطاع المياه عن مخيّم درعا مستمر م• 

 ( يوماً.1047اليرموك منذ )

( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي )• 

( 31، في حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )2016
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( آالف، 8( آالف، وفي تركيا )6( ألف، وفي مصر )17ألف، وفي األردن )

 وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.


