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خمسة عناصر من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني يقضون في ريف "
 "201دمشق يرفعون عدد ضحاياه إلى 

 

 
 

ناشطون يتداولون صوراً النتشار عناصر جيش التحرير الفلسطيني بالقرب من مدخل  •

 مخيم اليرموك

 احتراق عدد من منازل اليرموك والعثور على أحد عناصر "داعش" مقتوالً في منزله  •

 "داعش" يستخدم أغالق المحال التجارية كسواتر لحماية عناصره بمخيم اليرموك •

مجموعة العمل تعلن عن إصدار تقرير توثيقي بعنوان فلسطينيو سورية والطريق إلى  •

 أوروبا "رحلة األلم واألمل"
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 طوراتآخر الت

خمسة الجئين فلسطينيين من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضوا جراء استمرار الصراع 
 الدائر في سورية الضحايا هم: 

أحمد ياسر عمار أحمد"، و"أحمد أنس درويش"، ""، "حمزة أيمن حسين"، "المالزم "عامر عودة
موعات من المعارضة عيسى المصري" قتلوا إثر اشتباكات اندلعت بين الجيش النظامي ومج

السورية المسلحة في بلدة بيت نايم بالغوطة الشرقية في ريف دمشق، مما رفع حصيلة ضحايا 
( بحسب 201جيش التحرير الفلسطيني الذين قضوا منذ بدء أحداث الحرب في سورية إلى )

 .اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
ناشطون على موقع التواصل االجتماعي )الفيس بوك( صورًا النتشار عناصر من جانبهم تداول 

جيش التحرير الفلسطيني بالقرب من بوابة مخيم اليرموك الشمالية، في المنطقة التي يسيطر 
 .عليها النظام السوري 

في غضون ذلك تسود حالة سخط وقلق بين الالجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات 
قوع ضحايا جدد بين الشباب الفلسطينيين من مرتبات جيش و  ية في سورية وخارجها بعدالفلسطين

التحرير الفلسطيني في سورية، ويتهم أهالي المجندين والضحايا الفلسطنيين قيادة جيش التحرير 
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الفلسطيني وعلى رأسهم رئيس هيئة أركانه "طارق الخضراء" بزج ِّ أبنائهم في الصراع الدائر في 
 وإراقة دماء الشباب الفلسطيني في معركة ليست معركتهم.سورية 

 
وباالنتقال إلى جنوب العاصمة السورية دمشق ُسجل يوم أمس احتراق عدد من المنازل في مخيم 

نتيجة االشتباكات العنيفة المستمرة بين عناصر جبهة  ،اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق
م فيها الطرفين مختلف أنواع األسلحة، ووفقًا لمراسل مجموعة النصرة وتنظيم "داعش" والتي استخد

العمل فأن تلك المنازل التي تعر ضت لالحتراق تقع في محيط شارع لوبية، حيث شوهدت ألسنة 
 .اللهب تخرج منها

وفي السياق ُعثر يوم أمس الثالثاء على جثة "فراس غنام" أحد شرعيي تنظيم "داعش" في مخيم 
 مقتواًل، بعد أيام من اختطافه.اليرموك 

وبدوره أفاد مراسل مجموعة العمل أن تنظيم الدولة "داعش" شرع اليوم بإزالة أغالق المحال 
التجارية في شارع المدارس بمخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين، الستخدامها إلغالق الحارات 

أن عناصر "داعش" قاموا خالل األيام الفاصلة بين مواقعه، ومواقع هيئة تحرير الشام، مشيرًا إلى 
 .الماضية بتحصين مواقعهم في جميع المحاور خاصة محور شارع حيفا

وفي سياق مختلفت أعلنت مجموعة العمل أنها بصدد إصدار تقرير جديد يتناول هجرة الالجئين 
الفلسطينيين القسرية من سورية إلى دول أوروبا واألسباب التي دفعت بهم لسلوك هذا الطريق 



 

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

 

سواء المباشرة كاألعمال الحربية في سورية أو القانونية وغياب الحضن العربي واإلسالمي 
 الفلسطينيين من سورية. لالجئين

كما يقدم التقرير شرحًا وافيًا للطرق التي سلكها الالجئون للوصول إلى أوروبا والموقف الرسمي 
والشعبي األوروبي من تدفق المهاجرين، وما اعترى ذلك الطريق من عثرات ومخاطر تراوحت 

 بين الموت والضياع واالعتقال.

 
 2017مايو  –أيار  10ى فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حت

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3494) •
 ( امرأة.455)

( 87( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1602) •
 امرأة.

امة على مخيم اليرموك القيادة الع –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1392يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 195) •
 الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.
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( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1123انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.974)

( يومًا، 1467حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) أهالي مخيم •
 .( يوم201والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 85حوالي ) •
( 17ردن )( ألف، وفي األ31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


