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 "( فلسطينياً قضوا بسبب قتالهم إلى جانب قوات النظام والمعارضة السورية623)"

 قصف واشتباكات عنيفة تطال حي المنشية بمدينة درعا •

 اليرموك -"داعش" يصادر دفاتر طالب مخيم اليرموك عند مرورهم بمعبر يلدا  •

 أهالي جنوب دمشق يتظاهرون مجدداً رفضاً للتهجير القسري •

 نداء لمساعدة فلسطيني سوري بحاجة ماسة إلى عملية توسيع أوعية القلب •



 

 آخر التطورات

( الجئًا فلسطينيًا قضوا بسبب قتالهم 623أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن )
( الذي نشرته 15جموعة في تقريرها االحصائي )إلى جانب قوات النظام السوري، حيث نشرت الم

والنصف األول  2016، أنه لوحظ خالل الربع األخير من عام 2017أغسطس  –مطلع شهر آب 
انخفاض النسبة المئوية للضحايا المدنيين مقابل ارتفاع نسبة الضحايا من  2017من عام 

في سورية، حيث انخفضت إلى  العسكريين، الذين يشاركون القتال إلى جانب أحد طرفي الصراع
%، فيما بّينت اإلحصائيات السابقة  17.69% من المدنيين وزادت نسبة العسكريين إلى  82.31

، % 84.10أن نسبة المدنيين من مجموع الضحايا الذين سقطوا بسبب الحرب في سورية كانت 
 .% 15.90بينما العسكريين 

 
ني في القتال إلى جانب أحد األطراف، كانت أما وأوضحت المجموعة مشاركة الالجئ الفلسطي

إجباريًة كما في حالة مجندي جيش التحرير الفلسطيني، حيث ُأجِبروا على القتال إلى جانب قوات 
( ضحّية، أو اختيارّيًة في بعض الحاالت، كالقتال إلى جانب 219النظام السوري وقد قضى منهم )

ولواء  ،القيادة العامة –نظام السوري، كالجبهة الشعبية الميليشيات الفلسطينية المحسوبة على ال
القدس الفلسطيني، باإلضافة إلى عشرات الضحايا الذين سقطوا أثناء القتال إلى جانب مجموعات 

 .المعارضة السورية المسلحة

قوات النظام صباح يوم و  أما في درعا اندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة بين مقاتلي المعارضة
ربعاء، في حي المنشية بدرعا البلد، تزامن ذلك مع تعرض الحي لقصف عنيف على أمس األ

 .مناطق متفرقه منه، اقتصرت أضراره على الماديات



 

يشار أن العديد من العائالت الفلسطينية والنازحة من مخيم درعا تقطن في منطقة البلد وحي طريق 
 معيشية وأمنية صعبة.السد المجاور، ويعاني الالجئون جنوب سورية أوضاعًا 

اليرموك يوم أمس  -وباالنتقال إلى جنوب دمشق صادر عناصر تنظيم "داعش" عند حاجز يلدا 
األربعاء دفاتر الطالب والتالميذ المقيمين داخل مخيم اليرموك أثناء خروجهم إلى مدارس مناطق 

ي يقول عنها التنظيم بيت سحم(، بحجة أنها تحمل شعار "اليونيسف" الت –ببيال  –الجوار )يلدا 
إنها تعلم المناهج الكافرة، فيما قام عدد من عناصره بتصوير دفاتر الطالب لالطالع عليها والتأكد 

 .من خلوها من تلك المناهج

في سياق مختلف خرج العشرات من أهالي منطقة جنوب دمشق، التي يقطنها آالف الالجئين 
ل المنطقة ضمن اتفاقية كفريا والفوعة وتهجير الفلسطينيين يوم أمس، في مظاهرات رافضة شم

 السكان قسريًا وتغيير التركيبة السكانية.

يذكر أنها ليست المرة األولى التي يخرج فيها أهالي وسكان منطقة جنوب دمشق في مظاهرات 
رافضة لتهجيرهم، حيث خرجوا في عدد من المظاهرات المشابهة التي استمرت طيلة أيام األسبوع 

 .الماضي

 
( 38في غضون ذلك يعاني الالجئ الفلسطيني السوري "حسين أحمد برغوث" البالغ من العمر )

عامًا، من أبناء مخيم اليرموك المهجر إلى منطقة وادي الزينة في لبنان من مرض انسداد شرايين 
 .في القلب، وهو بحاجة إلى عملية جراحية ال يستطيع تحمل نفقاتها



 

ادي البيضاء وكل من يستطيع تقديم العون لمساعدته في تأمين تكاليف البرغوث ناشد أصحاب األي
التي تصل إلى حوالي  2، وراسور عدد 2بواسطة بالون عدد  2إجراء عملية توسيع للشرايين عدد 

$، 500$ بحسب البرغوث، فيما قدمت السفارة الفلسطينية 2000آالف $، ستقدم منهم األونروا  7
 $.4500ما يقارب وبقي من المبلغ المستحق 

ووفقًا للمريض حسين أنه ال يستطيع أن يؤمن أي جزء من المبلغ بسبب أوضاعه المعيشية 
واالقتصادية المزرية نتيجة عدم وجود مورد مالي ثابت له وهو في حيرة من أمره كيف يتصرف 

 ولمن يلجأ، فحياة حسين بخطر حقيقي وليس له سوى هللا.

فبراير من العام  -شباط  24ي "حسين أحمد برغوث" قد أجرى يوم وكان الالجئ الفلسطيني السور 
 الجاري عملية تمييل للقلب، تبين خاللها أنه بحاجة إلى عملية توسيع شرايين القلب.

 
 2017سبتمبر  -أيلول  27فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

ن توثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل م3587) •
 ( 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.1533يدخل يومه )



 

قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار  ( الجئًا والجئة فلسطينية199) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1270انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( أيام.1110)

( أيام، والمخّيم 1606أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.357لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) يخضع

، 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 )

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


