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قضاء أحد مرتبات جيش التحرير الفلسطيني في سورية واإلفراج عن "
 "عنصر آخر في صفقة تبادل بين النظام والمعارضة

 

 
 

 الطيران المروحي يقصف مخيم درعا بالبراميل المتفجرة. •

( جرحى من النصرة مع عوائلهم ضمن 4قصف واشتباكات في مخيم اليرموك وإخراج ) •

 اتفاق البلدات األربع.

 تنظيم داعش جنوب دمشق يفرج عن عضو في الهيئة األهلية الفلسطينية. •

ً ينفي فساد الوجبات المقدمة لفلسطيني سورية في  • الهالل األحمر الفلسطيني يصدر بيانا

 مخيم البداوي.
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 لتطوراتآخر ا

قضى الفلسطيني "محمود أحمد طلب الزنغري"، من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني، خالل 
مشاركته في الصراع الدائر في سورية، مما يرفع الحصيلة االجمالية إلحصائيات مجموعة العمل 

( ضحية من جيش التحرير الفلسطيني قضى معظمهم إثر 202من أجل فلسطينيي سورية إلى )
 اندلعت في مناطق متفرقة من سورية. اشتباكات

 
في غضون ذلك، أفرج النظام السوري عن الالجئ الفلسطيني "محمد حسان مصطفى ساليمة" 
أحد مرتبات جيش التحرير الفلسطيني بعد صفقة تبادل بين قوات النظام وجيش اإلسالم في ريف 

 .دمشق

رية أشارت إلى أن األمن السياسي وكانت مواقع إعالمية تعنى بشؤون المعتقلين في السجون السو 
دون اإلشارة إلى  23-09-2012في مدينة حمص التابع للنظام السوري قد اعتقل ساليمة في 

 .وهو من سكان مخيم العائدين بحمص ،أسباب االعتقال

( الجئًا من أبناء مخيم العائدين 157الجدير بالتنويه أن األجهزة األمنية السورية تواصل اعتقال )
، بحسب االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، فيما ال تتوفر بحمص

 .إحصائيات دقيقة عن عدد المعتقلين في سجون قوات المعارضة السورية
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يذكر أن الخدمة العسكرية هي الزامية لالجئين الفلسطينيين في سورية حيث يخدمون في جيش 
من الشباب الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية خالل  التحرير الفلسطيني مما أجبر العديد

 .الحرب الدائرة في سورية لتركها والسفر إلى البلدان المجاورة

وفي جنوب سورية، قصفت قوات النظام السوري يوم أمس مخيم درعا بعدد من البراميل المتفجرة، 
 80األهالي، علمًا أن حوالي خرابا كبيرًا بمنازل و  استهدفت مناطق متفرقة منه مما أحدثت دماراً 

 % من مبانيه مدمرة وغالبية سكانه ُهّجروا بسبب القصف.

 
في حين ال يزال من تبقى من سكان المخيم يشتكون من أوضاع إنسانية قاسية جراء الحصار 
الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم والمناطق المتاخمة له، كما يعانون من نقص حاد في 

 ة واستمرار انقطاع المياه والكهرباء واالتصاالت لفترات زمنية طويلة.المواد الغذائي

في غضون ذلك تعرض مخيم اليرموك لقصف عنيف من قبل قوات النظام استهدفت أماكن 
 متفرقة منه، مما أحدثت خرابًا في المنازل.

ولة "داعش" فيما دارت أمس األول اشتباكات وصفت بالعنيفة بين "هيئة تحرير الشام" وتنظيم الد
على محور شارع حيفا، استخدمت فيها األسلحة الخفيفة والمتوسطة، تزامن ذلك مع نشوب 

 مواجهات بين كتيبة "الكراعين" وفتح االنتفاضة على محور شارع فلسطين.
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إلى ذلك، أكدت مصادر اعالمية مقربة من النظام السوري إخراج أربعة جرحى حالتهم حرجة من 
شخص من عوائلهم باتجاه مدينة إدلب، وذلك في إطار اتفاق البلدات  12قهم مخيم اليرموك، يراف

 االربع المتفق عليه بين النظام السوري ومجموعات المعارضة السورية.

وفي سياق غير بعيد، قالت مصادر ميدانية في مخيم اليرموك أن تنظيم الدولة "داعش" جنوب 
"أبو صالح فتيان" وعن مسؤول الدفاع المدني  دمشق أفرج عن عضو الهيئة األهلية الفلسطينية

 في المخيم "أبو قتيبة"، وذلك بعد أن اعتقلهما التنظيم قبل عدة أيام دون معرفة أسباب االعتقال.

يشار إلى أن أوضاعًا سيئة يعيشها المدنيون المحاصرون في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" 
والثالثين غرب مخيم اليرموك المحاصر، بسبب  15في الريجة وجادات عين غزال وشارعي الـ 

داعش من جهة والجيش النظامي ومجموعاته الموالية الذي يفرض حصارًا  -حصار تنظيم الدولة
 .( على التوالي1413شاماًل على مخيم اليرموك لليوم )

وي وفي سياق آخر، نفت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في لبنان، مشفى صفد في مخيم البدا
ما تم تداوله خالل األيام السابقة أن الجمعية قامت بتوزيع وجبات فاسدة على المهجرين 

 الفلسطينين السوريين خالل اليوم األول والثاني من رمضان.

وأكدت الجمعية في بيان وصل نسخة منه لمجموعة العمل أن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 
ى صفد خصوصًا على أن دورها كان مقتصرًا على توزيع أقليم لبنان عمومًا، وكإدارة مستشف -

تلك الوجبات المحضرة مسبقًا في أحد مطاعم مدينة طرابلس، والتي تم نقلها بواسطة سيارة مكيفة 
 للحفاظ على حرارتها وتحت إشراف الهالل األحمر الكويتي والصليب األحمر اللبناني.

ي وعكة صحية ناتجة عن ذلك، ال في مستشفى وأشار البيان أنه لم تسجل أي حالة تسمم، أو أ
صفد وال في أي من مستشفيات مدينة طرابلس، ووفقًا للجمعية فأنه تم إعداد قوائم المستفيدين 

 استنادًا إلى بحث اجتماعي تم التنسيق مع لجنة المتابعة لفلسطينيي سورية في مخيم البداوي.

وفي ختام بيانها طلبت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني من وسائل اإلعالم تحري الدقة 
والموضوعية قبل نشر أي خبر من شأنه االساءة أو التقليل من دور الجمعية، التي كانت 

 وستبقى تسعى جاهدة لتقديم أفضل خدمات يستحقها أبناء الشعب الفلسطيني.
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لخدمة  19٦8لسطيني في لبنان هي جمعية تم إنشاؤها عام يذكر أن جمعية الهالل األحمر الف
أبناء الشعب الفلسطيني والذين هجروا من أراضيهم في فلسطين إلى الشتات وهي أحد الجمعيات 

 الهالل األحمر.و  األعضاء في اتحادجمعيات الصليب االحمر

 

 2017حزيران/ يونيو  1فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

لة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ( حصي350٦) •
 ( امرأة.4٦2)

( معتقلين فلسطينيين في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم 1٦03) •
 ( امرأة.99)

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1410يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 19٦) •
 الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1145انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.99٦)

( يومًا، 1489إلى منازلهم منذ ) أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة •
 ( يومًا.223والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 201٦( 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، وفي تركيا )( آالف٦وفي مصر )


