
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1789العدد: 
27-09-2017 

( إعالمياً فلسطينياً منذ بداية 17ة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني مجموعة العمل: وثقنا قضاء )عشي"

 "الحرب في سورية

 "داعش" يشدد إجراءاته األمنية في اليرموك ويفرض على مقاتليه حمل سالحهم بشكل دائم. •

 بدرعا.قصف جوي يطال حي تقطنه عائالت فلسطينية  •

 سقوط صاروخ بالقرب من مقبرة الشهداء في مخيم النيرب. •

 استهداف مخيم الوافدين بريف دمشق بقذيفتي هاون. •

 تأجيل خروج مقاتلي القدم إلى أجل غير معلوم. •



 

 آخر التطورات

في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني الذي يصادف السادس والعشرين من سبتمبر 
"إن فريق الرصد والتوثيق في المجموعة يي سورية فلسطينعة العمل من أجل كل عام قالت مجمو 

( إعالميًا فلسطينيًا من ذوي االختصاصات المختلفة األكاديميين أو المتطوعين 17وثق أسماء )
" قضوا في مناطق متعددة في اعالمي –اغاثي  –تنموي  من عمل أحياناالذين جمعوا بين أكثر 

، في حين أكدت 2011واصلة منذ آذار )مارس( سورية أثناء تغطيتهم اإلعالمية لألحداث المت
تدّل على أن الرقم أكبر من ذلك، نظرًا للمالبسات التي مجموعة العمل أن الحقائق على األرض 

تكتنف عملية االعتقال أو اإلعالن عن الوفاة أو صعوبة الوصول إلى السجالت الرسمية، باإلضافة 
ي الضحايا الذين قضى معظمهم نتيجة االختفاء لما يترتب على ذلك من مسؤوليات تقع على أهال

 .أو القصف أو االشتباكات، القسري والتعذيب حتى الموت

 
يشار أن قسم الدراسات في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كان قد أصدر في وقت 

خالله  سابق تقريراً توثيقياً تحت عنوان "ضحايا العمل اإلعالمي الفلسطيني في سورية" سلط الضوء
على جانب مهم من جوانب المعاناة التي تعرضت لها شريحة مهمة من شرائح الشعب الفلسطيني 
في سورية، هي شريحة االعالميين الفلسطينيين من متخصصين ومتطوعين قدموا حياتهم أثناء 
تغطيتهم للحدث السوري في سبيل عرض الحقيقة وتثبيت الرواية األصلية بالكلمة والصوت 

 .والصورة



 

أما في مخيم اليرموك، فقد أصدرت قيادة تنظيم داعش قرارًا جديدًا بزيادة التشديدات األمنية داخل 
مناطق سيطرته ويلزم القرار جميع عناصر التنظيم بحمل أسلحتهم بشكل دائم ومستمر خاصة أثناء 

 من ال يلتزم بهذا القرار يعاقب في حال ضبطه بدون السالح.و  ذهابهم إلى المساجد

قد شهد التنظيم في االيام القليلة الماضية تخبطًا في صفوفه بسبب انقطاع رواتب مقاتليه على و 
مدار الشهرين الماضيين األمر الذي دفع الكثير من عناصره إلى االستياء والتذمر فيما شهد التنظيم 

يرغبون اه منطقة المأذنية ممن جخالل األيام القليلة الماضية انشقاقات من بعض عناصره بات
 بالخروج من المنطقة مع مقاتلي حي القدم.

 
وفي سياق آخر، قال مراسل مجموعة العمل في درعا إن قوات النظام قصفت حي المنشية بدرعا 
البلد الذي تقطنه عشرات العائالت الفلسطينية، وأماكن في المدينة ومناطق سيطرة الفصائل فيها، 

بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، تزامن ذلك مع تواصل اندالع االشتباكات 
 والفصائل المقاتلة واإلسالمية من جهة أخرى.

يذكر أن حي طريق السد يضم تجمعًا للمئات من العوائل الفلسطينية جنوب سورية، باإلضافة إلى 
 المئات من النازحين عن مخيم درعا.

دد من العائالت الفلسطينية لسقوط قذيفتين وفي ذات الموضوع، تعرض مخيم الوافدين الذي يقطنه ع
هاون، اقتصرت أضرارهما على الماديات، يجدر التنويه أن تدهور األوضاع األمنية في المناطق 

( كيلو مترًا وتعرض المخيم 20والبلدات المجاورة لمخيم الوافدين الذي يبعد عن العاصمة دمشق )



 

ع أبناء المخيم الذين يعانون أصاًل من فقر للقصف بين الحين واآلخر، أثرت سلبًا على أوضا
 الحال وارتفاع معدالت البطالة وسوء في األوضاع المعيشية حتى قبل اندالع األحداث في سورية.

إلى ذلك، أفاد مراسل مجموعة العمل أن حالة من الخوف والذعر أصابت سكان مخيم النيرب 
رب من مقبرة الشهداء، إال أنه لم يسفر لالجئين الفلسطينيين في حلب، جراء سقوط صاروخ بالق

عن وقوع إصابات بين المدنيين، مشيرًا إلى أن الصاروخ سقط فجر يوم الثالثاء من جهة منطقة 
الراشدين وحي جمعية الزهراء التي تسيطر عليهما فصائل المعارضة المسلحة غربي مدينة حلب، 

 باكات والقصف.حيث ال تزال تلك المناطق تشهد حالة من التوتر واالشت

وعلى صعيد مختلف، ذكر مراسل مجموعة العمل في ريف دمشق أن عملية خروج مقاتلي حي 
القدم وبعض المدنيين إلى الشمال السوري، والمقرر أمس الثالثاء قد تأجل إلى أجل غير معلوم 

 دون ذكر أسباب التأجيل.

 
ماية لقافلة الخارجين من الحي، فيما سربت أنباء عن أن سبب التأجيل هو عدم وجود ضمانات وح

خاصة بعد رفض الهالل األحمر السوري مرافقة القوافل التي سيتم إخراجها، وكذلك جراء تهديد 
الميليشيات الطائفية بحجز قوافل الخارجين من القدم باتجاه الشمال السوري كما حدث في حلب، 

 لفوعة.واعتبارهم أسرى لحين اإلفراج عن أعداد من منطقتي كفريا وا

من جانبه هدد تنظيم داعش باقتحام حي القدم والسيطرة عليه في حال خروج المقاتلين منه، وقصف 
 القوافل والحافالت التي ستدخل إلخراج المقاتلين من المنطقة.



 

الجدير بالتنويه أن تنظيم "داعش" منع في وقت سابق وصول أهالي جنوب دمشق إلى منطقة القدم 
ع النظام السوري ووضع حاجزًا باتجاه حي المأذنية في منطقة القدم بعد الذي دخل في اتفاق م

هروب عدد من عناصره للخروج مع مقاتلي الحي وازدياد حركة دخول أهالي جنوب دمشق لمرافقة 
 المغادرين إلى الشمال السوري.

 

 2017سبتمبر  -أيلول  26فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة 3587) •
 ( 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.1532يدخل يومه )

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

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1269انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1109)

( يومًا، والمخّيم 1605عودة إلى منازلهم منذ )أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من ال •
 ( يومًا.356يخضع 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.8آالف، وفي تركيا ) (6وفي مصر )


