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 "يأسر مجندًا من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني شمال تدمر" داعش"
      

 
 

  في الغوطة وآخر في مخيم اليرموك ثالثة الجئين يقضون في سورية اثنان 

  والنصرة في مخيم اليرموك" داعش"استمرار االشتباكات وتبادل القصف بين  

 الطيران المروحي يشن عدة غارات جوية على أطراف مخيم خان الشيح  
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 ضحايا

أحمد يوسف "و من أبناء مخيم السبينة،" أحمد شعبان شحادة" قضى كل من الالجئين الفلسطينيين
المسلحة في ، إلى جانب قوات النظام إثر اشتباكات مع مجموعات المعارضة السورية "نصار

 .الغوطة الشرقية بريف دمشق

 
من مقاتلي طالئع حرب التحرير " محمود عمر عيسى" إلى ذلك قضى الالجئ الفلسطيني

، أثناء االشتباكات التي اندلعت في مخيم اليرموك بين الجيش السوري (منظمة الصاعقة)الشعبية 
 .هة أخرى والفصائل الفلسطينية الموالية له من جهة وجبهة النصرة من ج

مما يرفع عدد الالجئين الفلسطينين الذين قضوا بسبب قتالهم إلى جانب قوات النظام السوري إلى 
الجئاَ  حسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة  9124من اجمالي الضحايا الذي بلغ  (904)

 .العمل من أجل فلسطينيي سورية

 

 آخر التطورات

من " براء زهير أبو إدريس" أسر الالجئ الفلسطينيمن " داعش" تمكن تنظيم الدولة اإلسالمية
مرتبات جيش التحرير الفلسطيني، وذلك خالل اإلشتباكات التي إندلعت بين الجيش النظامي 

 .في شمال شرق مدينة تدمر"داعش" تنظيمو  وجيش التحرير الفلسطيني من جهة
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لالجئين الفلسطينيين في يشار أن الخدمة العسكرية في صفوف جيش التحرير الفلسطيني الزامية 
مما أجبر العديد من الشباب الفلسطيني على رفض أداء الخدمة العسكرية خالل الحرب  ،سورية

 .الدائرة في سورية والسفر إلى البلدان المجاورة

 
يشهد  ،وباإلنتقال إلى جنوب العاصمة السورية دمشق ال يزال مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين

" جبهة النصرة"من جهة وعناصر " داعش"اشتباكات عنيفة وحاالت قنص متبادلة بين عناصر 
ومن جانبه أكد أحد سكان المخيم لمجموعة العمل بأن اشتباكات متقطعة  ،من جهة أخرى 

اندلعت بين الطرفين استخدمت فيها األسلحة الخفيفة وقذائف الهاون، فيما أكد مراسلنا تسجيل 
رية بين طرفي القتال، باإلضافة إلى احتراق بعض المنازل في شارع صفد،ومن جهة خسائر بش

أخرى ال تزال عشرات العائالت المحاصرة داخل منازلها بسبب االشتباكات تعاني من أوضاع 
 .معيشية سيئة للغاية جراء انعدام الطعام والدواء والمياه عنها
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من  1029القوات النظامية منذ منتصف عام في غضون ذلك يعاني المخيم المحاصر من قبل 
 .الجئا   281نقص فادح في المواد الغذائية واألدوية تسبب بوفاة 

ألفا  قبل  110كما أدت األعمال القتالية التي شهدها المخيم إلى تراجع عدد سكانه من نحو 
 6إلى  ألفا ، ومن ثم 28إلى حوالي  1021ديسمبر-قصف الطيران الميغ نهاية كانون األول 

 .1022/ ابريل –نيسان / 2لليرموك يوم " شداع"آالف شخص بسبب اقتحام تنظيم

وفي سياق آخر شنت طائرات النظام السوري عدد من الغارات الجوية على أطراف مخيم خان 
الشيح غرب العاصمة دمشق، حيث استهدفت الغارات أوتوستراد السالم وشارع الفيالت ومنطقة 

 .لة فزع بين أبناء المخيم وخاصة األطفال والخوف من استهدافهمالقصور، مما أثار حا

يأتي ذلك في ظل استمرار قطع حواجز الجيش النظامي لجميع الطرقات الواصلة بين المخيم 
ومركز العاصمة دمشق، األمر الذي أدى إلى تفاقم األزمات المعيشية، وفقدان العديد من 

 .وارتفاع أسعار بعضها اآلخرأصناف األدوية والمواد الغذائية، 

 
 6102/ أيار ــ مايو/ 5/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 22200) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 915200 •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6000) •

 .1022يوليو 
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 .ئ فلسطيني سوري في تركياالج( 8000) •
 .الجئا  فلسطيني سوري في قطاع غزة( 2000) •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 12.1)أكثر من  •

 .1022كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يوما ، والماء لـ ( 2226)وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  على التوالي،( 2022)لليوم 
 .ضحية( 281)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 602)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 404)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 2200)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 10)يوما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 161)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا  مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة استمرار : مخيم خان الشيح •

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


