
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1977العدد: 
03-04-2018 

 قضاء أحد أبناء مخيم السيدة زينب في الغوطة الشرقية •

 فتح الطريق بين مخيم اليرموك والبلدات المجاورة بشكل جزئي •

 من عناصره قضوا في معارك الغوطة الشرقية 3 ي"لواء القدس" ينع •

 عناصر من جيش التحرير الفلسطيني في ريف دمشق خالل شهر آذار المنصرم 4قضاء  •

 "النظام السوري يجدد قصف مخيم درعا وسط دمار واسع"



 

 ضحايا

قضى الالجئ الفلسطيني "ياسر محمد عيسى" من أبناء 
مارس  -آذار  27مخيم السيدة زينب بريف دمشق يوم 

خالل مشاركته القتال إلى جانب قوات النظام في  2018
 الشرقية.سورية في المعارك الجارية في الغوطة 

من جانبه أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل 
من أجل فلسطينيي سورية ارتفاع حصيلة الالجئين 
الفلسطينيين الذين قضوا من ابناء مخيم السيدة زينب منذ 

 ضحية. 94بداية الحرب في سورية، إلى 

 

 آخر التطورات

جئين الفلسطينيين جنوب سورية، أفاد مراسل مجموعة العمل تجدد القصف على مخيم درعا لال
حيث استهدفت قوات النظام السوري المتمركزة على حاجز المحكمة الجديدة، المخيم بعدد من 

 قذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، مما أدى إلى خراب ودمار في منازل المدنيين.

ورية بعدد كما قصفت قوات النظام السوري يوم أمس، حّي طريق السد في مدينة درعا جنوب س
من قذائف الهاون، اقتصرت أضرارها على الماديات، تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات وصفت 
 بالعنيفة بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام الذي يحاول التقدم وفرض سيطرته على تلك المنطقة.

 



 

ضاع (، اضافة إلى األو 1455يتزامن ذلك مع قطع النظام السوري المياه عن المخيم لليوم )
اإلنسانية القاسية جراء الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم والمناطق المتاخمة له، 

 كما يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية.

% من مباني مخيم درعا تدمرت بشكل كلي أو جزئي، من بينها  80يشار إلى أن أكثر من 
 المدارس والمرافق العامة.

، أكد مراسلنا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق أن المعارضة السورية في غضون ذلك
 جنوب دمشق فتحت حاجز العروبة، المنفذ الوحيد ألبناء مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة.

وأشار مراسلنا إلى أن قوات المعارضة السورية المسلحة فتحت الحاجز بشكل استثنائي وجزئي دون 
قد اتخذ قرارًا بفتحه، وشهد المعبر حركة كثيفة لعبور األهالي والتسوق من بلدات جنوب أن يكون 

 دمشق.

مارس الجاري، حاجز  -آذار  17وكانت المعارضة السورية المسلحة في بلدة يلدا اغلقت يوم 
بداخله،  العروبة بالسواتر الترابية وبشكل كامل، مما فاقم من المعاناة اإلنسانية للمدنيين المحاصرين

 بشكل كبير خصوصًا فيما يتعلق بتأمين العالج للمرضى والمواد الغذائية األساسية

 
عناصر من "لواء القدس" الموالي للنظام السوري، جراء  3وفي الغوطة الشرقية أيضًا، قضى 

 المعارك الدائرة في الغوطة الشرقية ضد قوات المعارضة السورية المسلحة.

 -آذار  31الرسمي على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" يوم،  ونعى اللواء عبر حسابه
مارس المنصرم، قضاء كل من حسن محمد جعفر أوسطه، وحسن فيصل البشارة، ولؤي مقبل 

 العمر، وذلك أثناء المواجهات التي اندلعت على أطراف بلدة دوما في الغوطة الشرقية.



 

، بقيادة المهندس محمد سعيد، ويتكون 2014"لواء القدس" تشكل في مدينة حلب عام  يذكر أن
اللواء من ثالثة كتائب يضم مقاتلين من مخيم النيرب، ومخيم حندرات، ومن مدينة حلب وريفها 

 الغربي والشمالي.

عناصر من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني خالل  4إلى ذلك، وثقت مجموعة العمل قضاء 
 مارس الماضي وهم:  -شهر آذار 

"، "عبد هللا امين تميم"، أثناء مود حسن"، "أيمن صابر دياب" و"محمد ياسر الخطيب"محمد مح
 مشاركتهم القتال إلى جانب قوات النظام في المعارك الدائرة في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

من جانبه أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ارتفاع حصيلة 
لفلسطينيين من جيش التحرير الفلسطيني الذين قضوا منذ بداية الحرب في سورية، إلى المجندين ا

( ضحية، منوهًا إلى أن معظم الضحايا قضوا إثر اشتباكات اندلعت في مناطق متفرقة من 234)
 سورية غالبيتهم في ريف دمشق.

 

 2018ابريل  -نيسان  02فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3687) •
 ( امرأة.465)

( 106( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1672) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1718يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 206) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1455انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1295)



 

( يومًا، ودمار أكثر 550النظامي منذ أكثر من ) يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي. %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.8تركيا )( آالف، وفي 6وفي مصر )


