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أنباء اتفاق بين "النصرة" و"النظام" يقضي بتسليم أماكن سيطرتها في "
 "مخيم اليرموك للنظام

 

 
 

 قضاء فلسطيني برصاص الجندرما أثناء محاولته دخول األراضي التركية. •

 عائالت فلسطينية بدرعا.قصف جوي يطال حي تقطنه  •

 إصابة فلسطيني بجروح في المزيريب بريف درعا الغربي. •
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 ضحايا

قضى الالجئ الفلسطيني "محمد غزاوي" من أبناء مخيم اليرموك برصاص الجندرما أثناء 
مما يرفع عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا منذ بداية  ،محاولته دخول األراضي التركية

( ضحية، بحسب االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من 3477اندالع الحرب في سورية إلى)
 أجل فلسطينيي سورية.

يشار إلى أن السلطات التركية تواصل منع دخول الالجئ الفلسطيني السوري إلى أراضيها بشكل 
 ل سفاراتها تمنع إعطاء تأشيرة الدخول لهم وخاصة في لبنان.قانوني، حيث التزا

 
 آخر التطورات

وردت أنباء لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن اتفاق بين مجموعات هيئة تحرير 
 الشام المحسوبة على جبهة النصرة في مخيم اليرموك من جهة، والنظام السوري من جهة أخرى.

االتفاق يقضي بأن تسلم هيئة تحرير الشام أماكن سيطرتها للنظام السوري  ووفقًا لتلك األنباء فإن
مقابل خروجها وعائالتها نحو إدلب، في حين أن االتفاق اليشمل عناصر "داعش" في اليرموك، 

 .فيما لم يتسن للمجموعة التأكد من صحة األنباء من مصدر آخر
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"داعش" وسهلت دخوله إلى مخيم اليرموك، يذكر أن جبهة النصرة كانت قد تعاونت مع تنظيم 

 .2015حيث فرض "داعش" سيطرته على مساحات واسعة من المخيم مطلع إبريل 

وفي موضوع مختلف، أكد مراسل مجموعة العمل في درعا أن قوات قوات النظام والطائرات 
لعائالت المروحية والحربية قصفت صباح األمس حي المنشية بدرعا البلد الذي تقطنه عشرات ا

تزامن ذلك مع تواصل اندالع  ،الفلسطينية، وأماكن في المدينة ومناطق سيطرة الفصائل فيها
االشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة واإلسالمية 

 .وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى 
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رية التي يشنها النظام السوري ضد مناطق يأتي ذلك القصف وسط ارتفاع وتيرة األعمال العسك
 سيطرة المعارضة السورية في الجنوب السوري.

وفي ذات السياق، نقل مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في ريف درعا الغربي 
نبأ إصابة عدد من المدنيين في بلدة المزيريب ُعرف منهم الالجئ الفلسطيني "إبراهيم أحمد 

ًا(، من عشيرة السيطرية، وذلك آثر عملية اغتيال قائد كتيبة مغاوير الجوالن عام 35صالح" )
"مثنى عجاج الساعدي" التي أقدم مجهولون على تنفيذها يوم أمس االثنين عبر اطالق النار 

 إصابة عدد من أبناء البلدة.و  عليه من سيارة نوع )كيا ريو(، مما أسفر عن مقتله

 

 2017إبريل  –نيسان  11وأرقام حتى فلسطينيو سورية إحصائيات 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3476) •
 ( امرأة.455)

( 86( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1183) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1363يدخل يومه )

الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار  195 •
 غالبيتهم في مخيم اليرموك.

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1094انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.945)

( يومًا، 1438هالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )أ  •
 ( يومًا..172والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
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، في 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 85حوالي ) •
( 17ألف، وفي األردن )( 31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


