
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1850العدد: 
27-11-2017 

 قضاء عنصر من حركة "فتح االنتفاضة" خالل مشاركته القتال في سورية •

 إصابة الجئ فلسطيني برصاص قناص جنوب دمشق •

 ضمن وفد مدني خرج لالجتماع مع النظام ا"أكناف بيت المقدس": تنفي ارسال مندوبين عنه •

 مجموعة العمل: ستة أسباب أضعفت العملية التعليمية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية •

 "مخيم اليرموك بشكل جزئي أمام حركة المدنيين –قوات المعارضة تفتح طريق يلدا "



 

 ضحايا

تال قضى الفلسطيني "سمير عدنان خزاعي" أحد عناصر حركة فتح االنتفاضة، أثناء مشاركته الق
إلى جانب قوات النظام في المعارك الدائرة في سورية، علمًا أن الخزاعي من قرية الدوارة بقضاء 

 صفد، وأبناء مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق.

 
 آخر التطورات

بعد إغالق دام ألكثر من شهر ونصف الشهر فتحت قوات المعارضة المسلحة جنوب دمشق يوم 
مخيم اليرموك أمام أهالي المخيم، ووفقًا لمراسل مجموعة العمل أن قوات  –يلدا أمس األحد طريق 

المعارضة السورية سمحت بدخول طالب مخيم اليرموك إلى يلدا لاللتحاق بمدارسهم، واألهالي 
للتسوق وشراء المواد الغذائية والخضروات، منوهاً إلى أن الفصائل أدخلت األهالي من طريق فرعي 

 ارع بيروت في بلدة يلدا، في حين بقي الحاجز الرئيسي مغلقًا. يؤدي إلى ش

 



 

في السياق أصيب الفلسطيني "علي داوود" إثر تعرضه لطلقة قناص بالقرب من حاجز العروبة لم 
 يعرف مصدرها، تم نقله على الفور إلى المشفى الميداني لعالجه.

ة المعارضة بإطالق النار على فيما أشارت أنباء من جنوب دمشق إلى قيام الفصائل العسكري
حاجز العروبة، أثناء محاولة الدفاع المدني نقل بعض الحاالت اإلسعافية للمدنيين، مما أدى الى 

 إصابة أحد المسعفين إصابة طفيفة بالوجه.

إلى ذلك نفت كتائب "أكناف بيت المقدس" في جنوب دمشق إرسالها أي مندوبين عنها ضمن وفد 
 مع عناصر النظام خالل الفترة الماضية.مدني خرج لالجتماع 

وأكدت األكناف في بيان أصدرته يوم أمس أنها ممثلة فقط من خالل اللجنة السياسية للمنطقة، 
وأن المسؤول عن التفاوض هي الحالة المدنية وليست العسكرية، مشددة على عدم مشاركة أو 

بًا على الحالة المدنية وتزيد من تمثيل الجانب العسكري بأي جلسات تفاوض ألنها قد تؤثر سل
 معاناة أبناء مخيم اليرموك".

بدورها أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في تقريرها التوثيقي الذي أصدره مطلع 
أسباب  6شهر تشرين األول المنصرم تحت عنوان "الطالب الفلسطيني السوري "واقع ومآالت"، أن 

مية، وأدت الى توقفها في بعض األوقات داخل المخيمات الفلسطينية ومعوقات واجهت العملية التعلي
 في سورية. 

 



 

كالقصف وسقوط قذائف الهاون وأعمال القنص، وصواًل إلى تهّدم األبنية والمدارس، واستمرار 
الحصار المفروض على بعض المخيمات كمخيم اليرموك من قبل الجيش النظامي السوري، واعتقال 

فاءات العلمية وأصحاب الخبرة واستخدام الخّريجين الجدد من طالب الجامعات الطالب، وهجرة الك
دون إخضاعهم للدورات التأهيلية الالزمة إلعداد المدّرسين وإتقان الوسائل التعليمية والطرق 

 التدريسية وإدارة الصف وتقنيات التعليم الحديثة.

 

 2017نوفمبر  -تشرين الثاني  26فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3613) •
 ( امرأة.463)

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1643) •
 امرأة.

مخّيم اليرموك  القيادة العامة على –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1593يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 204) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1330انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1170)

( يومًا، ودمار أكثر 429ات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )يخضع مخيم حندر  •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئيًا.  %80من 

، 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 )6مصر )وفي 


