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قصف بالبراميل المتفجرة يستهدف أحياء تقطنها عائالت "
 "فلسطينية جنوب سورية

 

 
 

 .قضاء أحد مرتبات جيش التحرير إثر قصف مشفى عسكري في دمشق 

 .داعش ينشر صور اعدام الالجئ "محمد التايه" في مخيم اليرموك 

 مصادر معارضة سورية: مشاهدة عدد من المعتقالت الفلسطينيات في سجن عدرا. 

 .هيئة فلسطين الخيرية توزع الخبز والماء على العائالت النازحة من تجمع جلين 
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 ضحايا

قضى الالجئ الفلسطيني "محمود السيد" 
من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني إثر 
قصف استهدف مشفى تشرين العسكري 

دمشق، حيث تتهم مجموعات شمال 
المعارضة المسلحة قوات النظام بتحويل 
المشفى إلى مجمع لقواته والمجموعات 

 .الموالية له

مما رفع حصيلة ضحايا جيش التحرير الفلسطيني الذين قضوا منذ بدء أحداث الحرب في سورية 
 .ة( بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوري203إلى )

يذكر أن الخدمة العسكرية هي الزامية لالجئين الفلسطينيين في سورية حيث يخدمون في جيش 
التحرير الفلسطيني مما أجبر العديد من الشباب الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية خالل 

 الحرب الدائرة في سورية لتركها والسفر إلى البلدان المجاورة.

 

 آخر التطورات

يوم أمس، لقصف بالبراميل المتفجرة من قبل ،لسد وأحياء درعا جنوب سوريةتعرض حي طريق ا
 .قوات النظام، مما أحدثت خرابًا في المنازل وحالة فزع بين األهالي وخاصة بين األطفال والنساء

يشار إلى وجود عائالت فلسطينية من مخيم درعا تقطن في أحياء درعا البلد وحي طريق السد 
وخاصة داخل مخيم  ،عاني الالجئون جنوب سورية أوضاعًا معيشية وأمنية صعبةالمجاور، فيما ي

 درعا تتجلى في الجانبين الصحي والمعيشي، وتواصل أعمال القصف على المخيم.
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محمد التايه" في حي داعش، صورًا إلعدام الشاب الفلسطيني " -إلى ذلك، نشر تنظيم الدولة 

أظهرت إحدى الصور و  مة التخابر مع "هيئة تحرير الشام"العروبة مخيم اليرموك المحاصر، بته
 جسد الضحية مفصواًل عن الرأس.

وكانت مصادر ميدانية أكدت أن الشاب كان يقاتل سابقًا في صفوف هيئة تحرير الشام وأسره 
تنظيم الدولة وتم إطالق سراحه بعد "استتابته"، لكن التنظيم أعلن عن قتله بعدما تكشف له عن 

 .بينه وبين هيئة تحرير الشام اتصاالت

 
داعش جنوب العاصمة دمشق، أعدمت ثالثة من  -تجدر اإلشارة إلى أن عناصر تنظيم الدولة 

، فيما يواصل 2015أبناء مخيم اليرموك، حيث ال يزال يسيطر على المخيم منذ مطلع إبريل 
والكهرباء ومنع عودة الجيش النظامي والقيادة العامة بفرض حصارهم على المخيم، وقطع الماء 

 .األهالي إليه
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في غضون ذلك، نقلت مصادر محسوبة على المعارضة السورية عن مفرج عنهم من سجون 
النظام، مشاهدة عدد من المعتقالت الفلسطينيات في سجن عدرا التابع للنظام السوري، وذلك 

 (.2017-3-2حتى تاريخ )

 ن:واألسماء التي تمت مشاهداتها بحسب المصادر، ه

 "محسنة بلو" فلسطينية من دوما زوجة القاضي سابقا في دوما سعيد جبين التهمة إرهاب.

 .سنوات 3"عتاب الحاج" فلسطينية والتهمة ناشطة سياسية، معتقلة منذ 

 سنوات. 3"نور المشوتي" فلسطينية التهمة ناشطة سياسية، معتقلة منذ 

" معتقاًل في سجون 1170تفاصيل " يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وثقت
 النظام السوري.

 

 لجان عمل أهلي

( ربطة خبز على العائالت النازحة من تجمع 200قامت هيئة فلسطين الخيرية بتوزيع نحو )
( عائلة من 50كما يقوم الفريق اإلغاثي للهيئة بإيصال المياه لنحو ) جلين والبلدات المجاورة له،

 العوائل النازحة.

شرات العوائل الفلسطينية والسورية نزحت عن تجمع جلين هربًا من تنظيم "الداعش" وكانت ع
 الذي ارتكب العديد من المجازر بحق األهالي هناك.

 

 2017مارس/  –آذار  6فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 (3455 حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )
 ( امرأة.455)

 (1170( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )83 )
 امرأة.
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  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 ( على التوالي.1354دخل يومه )ي

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

 ( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1059انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 ( يومًا.867)

  ( يومًا، 1403من العودة إلى منازلهم منذ ) أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون
 ( يوما.137والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

  حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ
 ( أيام.1208)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )في2016 ، 
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


