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مقتل وجرح العشرات من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني جراء "
 "االشتباكات في تل كردي بريف دمشق

 

 
 

  قصف واشتباكات عنيفة في مخيم اليرموك 

 من مخيم النيرب أثناء توجهه إلى  ا  إحدى مجموعات المعارضة السورية تحتجز شاب
 تركيا

  السلطات الهنغارية تحتجز مجموعة من العائالت الفلسطينية والسورية على حدود
 أيام 3صربيا منذ 

  ألطفال فلسطينيي سورية وغزة " بهجة العيد " فيدار تطلق مشروع 

 11 الجئا  فلسطينيا  قضوا في درعا جنوب سورية خالل شهر آب الفائت 
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 ر التطوراتآخ
نقلت مصادر إعالمية مقربة من جيش التحرير الفلسطيني نبأ مقتل وجرح العشرات من عناصر 
الجيش في منطقة تل كردي القريبة من سجن عدرا المركزي، حيث تشهد المنطقة اشتباكات 

ضحية من " 241"عنيفة، هذا وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد وثقت سقوط 
حرير الفلسطيني قضى معظمهم إثر اشتباكات اندلعت في مناطق متفرقة من ريف جيش الت
يذكر أن الخدمة العسكرية هي الزامية لالجئين الفلسطينيين في سورية حيث يخدمون  .دمشق

في جيش التحرير الفلسطيني مما أجبر العديد من الشباب الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية 
 .خالل الحرب الدائرة في سورية لتركها والسفر إلى البلدان المجاورة

للقصف وسقوط عدد من القذائف على مناطق متفرقة ومن جهة أخرى تعرض مخيم اليرموك 
منه، أسفرت عن إصابات بين المدنيين، تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات عنيفة على عدة 
محاور قتالية فيه بين الجيش السوري والمجموعات الموالية له من جهة، تنظيم الدولة وجبهة 

تبقى في المخيم أوضاعًا مأساوية  النصرة من جهة أخرى، أما من الجانب المعيشي يعاني من
نتيجة عدم توفر المواد الغذائية واستمرار انقطاع المياه والكهرباء عن جميع أرجاء المخيم ألكثر 

 .عامينمن 

 
 استهداف مخيم اليرموك

أما في ريف دمشق ال يزال سكان مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين يعانون من تفاقم أزماتهم 
التي تجلت بارتفاع إيجار المنازل وازدياد الطلب عليها، مما دفع األهالي للعيش االقتصادية، 

وارتفاع نسب البطالة بينهم، يأتي ذلك في وقت تقل فيه المساعدات المقدمة ،في ظروف خانقة
 .من الهيئات الخيرية واألونروا، والتي ال تغطي إال الجزء اليسير من تكاليف حياتهم



 

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

 

مهدي محمد " حدى مجموعات المعارضة السورية الشاب الفلسطينيفي غضون ذلك تحتجز إ
أحرار "عامًا من أبناء مخيم النيرب، وذلك بعد توقيفه من قبل عناصر مجموعة  21" الناجي
 .لم تتضح أسباب االحتجازو  في بلدة سرمين بريف إدلب أثناء توجهه إلى تركيا،" الشام

مخيمات األخرى تم إيقافهم من قبل مجموعات يشار أن العديد من أبناء مخيم النيرب وال
  .المعارضة المسلحة، بتهمة التعاون والعمل في مجموعات مسلحة موالية للنظام السوري

 
 هنغاريا

تحتجز السلطات الهنغارية مجموعة من العائالت الفلسطينية والسورية على الحدود مع صربيا 
تم ترحيلهم إلى مخيم لالجئين وستتزع بصماتهم أبلغتهم السلطات الهنغارية أنه سيو  أيام، 3منذ 

 .في خطوة إلجبارهم على تقديم اللجوء في هنغاريا
يشار أن اآلالف من الالجئين الفلسطينيين والسوريين يعبرون من اليونان إلى مقدونيا وصواًل  

 لهنغاريا من أجل الوصول إلى دول اللجوء األوروبي، إال أن السلطات الهنغارية تجبر من
تعتقلهم على وضع بصماتهم فيها، مما يحرمهم من العيش مع ذويهم في دول اللجوء األوروبي، 
بحسب قرار دبلن الخاص بالبصمة والذي يقرر إعادة الالجئين إلى الدول التي أخذت بصماتهم 

  .فيها، مع وجود استثناءات في تطبيق ذلك البند في بعض الدول األوروبية

 
 تركيا

في تركيا، عن استعدادها إلطالق وتنفيذ " فيدار" أعلنت الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين 
دخال الفرح والسرور على  مشروع بهجة العيد من خالل تقديم السلة الغذائية وكسوة العيد، وا 
 قلوب أطفال فلسطين في قطاع غزة المحاصر، ومخيمات اللجوء في سورية 

ألفراد للمساهمة في مشروع بهجة العيد، وذلك للتخفيف من وقع ودعت فيدار المؤسسات وا
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الحصار المفروض على أبناء قطاع غزة، وكذلك الواقع األليم الذي يعيشه أطفال فلسطين في 
 .مخيمات سورية وتركيا

 
 احصائيات

 22أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق أسماء 
فلسطينيًا قضوا في درعا جنوب سورية من بينهم ستة الجئين في بلدة المزيريب وخمسة  الجئاً 

 : من أبناء مخيم درعا وذلك جراء استمرار الصراع الدائر في سورية، الضحايا هم
  جراء  21/1/1122من أبناء مخيم درعا قضى يوم " محمد إبراهيم الحصان"الشاب

ن قوات المعارضة السورية المسلحة من جهة االشتباكات التي اندلعت في درعا بي
والجيش النظامي من جهة أخرى، ُيشار أن اإلبراهيم يقاتل إلى جانب كتائب المعارضة 

 .السورية في درعا
  سنة، وزوجته 01" حميد ناصيف الميساوي"فيما قضى كل من الالجئين الفلسطينيين

جراء قصف تجمع 1122/ 1/ 22يوم " خالدة كمال إبراهيم"عامًا، و52"عذره الميساوي"
 .المزيريب في درعا بالبراميل المتفجرة

 عامًا من أبناء مخيم درعا 21" أحمد موفق السرساوي"كما قضى الشاب الفلسطيني
لالجئين الفلسطينيين في جنوب سورية، وذلك خالل مشاركته القتال في صفوف 

 "صفة الجنوب عا"المعارضة المسلحة ومعركتها المتواصلة ضد الجيش السوري 
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  خالل  1/1122/ 21يوم " إيهاب أحمد المزعل"إلى ذلك قضى الالجئ الفلسطيني
مشاركته القتال في صفوف مجموعات المعارضة المسلحة، وذلك بعد محاولتهم اقتحام 
ثكنة الحبوب التابعة للجيش السوري في درعا ضمن ما أطلقت عليه مجموعات 

 ".عاصفة الجنوب"المعارضة معركة 
 (سنوات 3)قضت الطفلة الفلسطينية إيالف عمار ناصيف  22/1/1122ي يوم وف ،

إثر إصابتهم بالقصف الذي استهدف بلدة المزيريب ( عاماً  32)ووالدتها عائشة الشريف 
في القصف ( عاماً  41)أول أمس، كما قضى الشاب الفلسطيني سامر يحيى الساري 

 .ذاته
 من ( عاماً  12)فلسطيني طارق زياد خضر عالمي الإلوفي اليوم ذاته قضى الناشط ا

أبناء مخيم درعا، وذلك في القصف الذي طال المخيم، وهو مراسل إلحدى المؤسسات 
اإلعالمية التابعة لمجموعات المعارضة المسلحة، وناشط بحقوق االنسان، وهو من 

 .قرية عين غزال قضاء مدينة حيفا
  25/1/1122دة المزيريب، يوم من سكان بل" إياد السبروجي"في حين قضى الشاب 

أثناء االشتباكات التي اندلعت في مدينة درعا جنوبي سورية، يذكر أنه كان يقاتل إلى 
 .جانب مجموعات المعارضة السورية

  أحد " سعيد محمد الرشايدة " قضى الالجئ الفلسطيني  1122/ 1/ 12أما يوم
النظام السوري وذلك بعد مسؤولي حركة فتح في مخيم درعا، تحت التعذيب في سجون 

  .اعتقال دام ألكثر من عامين
 

 5102/ سبتمبر  -أيلول / 9فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 425111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 225211) •

" األونروا"وكالة وذلك وفق احصائيات  ،الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر( 5111)لبنان، 
  .1122لغاية يوليو 

  .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 35)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 322)يومًا، والماء لـ ( 152)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 022)لليوم 
  .ضحية( 211)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
  .يومًا على التوالي( 552)

ت يومًا بعد سيطرة مجموعا( 151)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
  .المعارضة عليه

  .من مبانيه%( 01)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 215)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


