
 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 

 
 

 
 

 "طفاًل فلسطينيًا قضوا جراء استمرار الحرب في سورية 220"

 

 
 

 مقتل أحد قيادات هيئة تحرير الشام في مخيم اليرموك •

 منازلهم"داعش" يفتح حواجزه ويسمح للمدنيين غرب اليرموك بالخروج والعودة إلى  •

 توتر األوضاع األمنية في مخيم البداوي يفاقم معاناة قاطنيه  •

يشارك بندوة في معرض الكتاب  فنان الكاريكاتير الفلسطيني السوري "هاني عباس" •

 بمدينة جنيف
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 آخر التطورات

( طفاًل 220تشير االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى قضاء )
 .إثر الحرب الدائرة في سورية وذلك لغاية شهر إبريل المنصرم فلسطينياً 

فيما أكد فريق الرصد والتوثيق بالمجموعة أن القصف والقنص واالشتباكات والحصار والغرق 
( طفاًل قضوا إثر الحصار 70مشيرًا إلى أن ) ،بقوارب الموت هو من المسببات الرئيسية للموت

 –المشدد الذي فرض على مخيم اليرموك من قبل النظام السوري ومجموعات الجبهة الشعبية 
 .2013القيادة العامة منذ عام 

 
في حين أكدت شهادات مفرج عنهم من سجون النظام وجود أطفال ورضع فلسطينيين في 

 .سوري يتكتم على مصيرهمأحضان أمهاتهم ال يزال األمن ال

وفي سياق غير بعيد قتل يوم أمس المدعو "أبو إبراهيم" األمير العام السابق لهيئة تحرير الشام 
النصرة سابقًا( متأثرًا بجراح أصيب بها إثر االشتباكات بين مجموعاته  -)جبهة فتح الشام 

 وتنظيم داعش في مخيم اليرموك.

رموك بدمشق أن عناصر "داعش" قد فتحوا الطريق أمام حركة إلى ذلك أكد مراسلنا في مخيم الي
المدنيين للخروج والعودة بين مناطق سيطرته ومناطق سيطرة "جبهة تحرير الشام" )النصرة 

 سابقًا(، وذلك بعيد وصول مساعدات غذائية مقدمة من النظام لعناصر "جبهة تحرير الشام".
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كميات محدودة جدًا من األطعمة مع األهالي حيث وأضاف مراسلنا أن الحواجز سمحت بدخول 
 نصف كيلو غرام من بعض المساعدات.و  تم السماح بإدخال رغيف خبز واحد لكل فرد،

وباالنتقال إلى شمال لبنان فاقم التوتر والفلتان األمني واالشتباكات التي اندلعت يوم أمس السبت 
العائالت الفلسطينية القاطنة فيه، وزاد من في مخّيم البداوي بمدينة طرابلس، من معاناة آالف 

هواجس ومخاوف فلسطينيي سورية بعدما هربوا من أتون الحرب الدائرة في سورية إلى لبنان بحثًا 
 .عن األمن واآلمان

 
وكانت اشتباكات جرت يوم أمس في المخيم بعد أن أقدمت مجموعة من "آل شعبي" على اطالق 

الشعبية لتحرير فلسطين أبو عدنان عودة، كما أسفرت االشتباكات عن النار تجاه مسؤول الجبهة 
 مقتل شخص وإصابات بين المدنيين وتضرر عدد من المحالت التجارية والسيارات.

( عائلة فلسطينية سورية شهد مطلع األسبوع 850)يشار أن مخيم البداوي الذي يقطنه حوالي 
لماضي، على خلفية القبض على عدد من مروجي نيسان ا 25توترًا أمنّيًا، بدأ االثنين في 

 .المخدرات في المخيم

في سياق مختلف وعلى هامش معرض الكتاب الدولي المقام حالًيا في مدينة جنيف السويسرية 
شارك فنان الكاريكاتير الفلسطيني السوري "هاني عباس" يوم أول أمس السبت بقراءة جزء من 

 ن أحداث عايشها في سورية.مقدمة رواية ألفها ستصدر قريبًا ع
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نشر في  1998يذكر أن الفنان هاني عباس هو ابن مخيم اليرموك، بدأ رسم الكاريكاتير عام 
عدة صحف عربية، كما أقام العديد من المعارض الفردية والجماعية في سوريا ومصر ولبنان 

كة مع رسامين وفرنسا، وله أكثر من خمسة عشر معرضًا فرديًا، وأكثر من خمسة معارض مشتر 
سوريين وعرب، وحصل على المركز األول لفئة الرسامين المحترفين في سورية في مسابقة 

، كما شارك كعضو لجنة تحكيم لمسابقات 2003الكاريكاتير السياسي في الموضوع العراقي 
 بجائزة الكاريكاتير الدولية أرفع جائزة كاريكاتير عالمية. 2014محلية وعالمية، وفاز عام 

 
 2017إبريل –نيسان  30فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3485) •
 ( امرأة.455)

( 87( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1187) •
 .امرأة 

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –جموعات الجبهة الشعبية حصار الجيش النظامي وم •
 .( على التوالي1382يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 195) •
 .الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك
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اليرموك منذ ( يومًا وعن مخيم 1113انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 .( يوماً 964)

( يومًا، 1457أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.191والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 85حوالي ) •
( 17( ألف، وفي األردن )31يين في لبنان بحوالي )حين يقدر عدد الالجئين الفلسطين

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


