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إصابة عدد من الالجئين من مخيم النيرب في حلب أثناء قتالهم إلى "
 "جانب قوات النظام

 

 
 

 اشتباكات عنيفة بين "داعش" و"هيئة تحرير الشام" في مخيم اليرموك  •

 جنوب سورية قصف يستهدف مخيم درعا وطريق السد •

 2013األمن السوري يستمر باعتقال الالجئ "عبيدة درويش" منذ العام  •

 يتيماً فلسطينياً بدمشق 44الخيرية تقدم كفاالت مالية لـ  •
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 آخر التطورات

أصيب عدد من الالجئين الفلسطينيين من أعضاء "لواء القدس" المحسوب على النظام السوري،  
النظام السوري في منطقة الزهراء بحلب، عرف منهم: أحمد بدر، أثناء قتالهم إلى جانب قوات 
 هشام أبو حسن، وسيم عزام.

الجدير ذكره أن مجموعة "لواء القدس" ليست فلسطينية ويقدر عددها بحسب تقارير غير رسمية  
 ( مقاتل فلسطيني من مخيمات النيرب وحندرات والرمل500( عنصر منهم حوالي )3500قرابة )

القمصان السود، ويتكون و  كتيبة الشبح األسودو  الشماليو  ريفها الغربيو  من مدينة حلبمقاتلين و 
اللواء من ثالثة كتائب مسلحة بكافة األسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ويتخذ مخيم النيرب 

 .مقرًا له

 
طنه من جهة أخرى تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية وطريق السد الذي تق 

عشرات العائالت الفلسطينية لقصف بعدد من قذائف الهاون التي استهدفت مناطق متفرقة من 
 المخيم اقتصرت أضرارها على الماديات.
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إلى ذلك تستمر معاناة أهالي المخيم، وذلك بسبب غياب الخدمات الصحية واإلغاثية عنهم، 
 .حيث لم تصل أي مساعدات إليهم منذ أكثر من عامين

وباالنتقال إلى جنوب العاصمة السورية دمشق اندلعت اشتباكات ليلية يوم أول أمس بين تنظيم  
جبهة فتح الشام سابقًا من جهة أخرى، في محور  و"هيئة تحرير الشام" ،"داعش" من جهة الدولة

دون ورود معلومات عن وقوع إصابات  ،شارع حيفا ـ استخدمت فيها السلحة الخفيفة والمتوسطة
 ن المدنيين.بي

إلى ذلك لم تتضح معالم االتفاق الذي عقد بين قوات النظام السوري وهيئة تحرير الشام حول  
كيفية خروج عناصر الهيئة من مخيم اليرموك إلى إدلب، شمال سورية، وذلك ضمن اتفاق المدن 

عة وكفريا ومضايا، الذي يقضي بإخالء كامل سكان الفو  –الزبداني  -الفوعة  -األربعة )كفريا 
مقاتلين من الزبداني ومضايا المحاصرتين في و  المحاصرتين في ريف ادلب مقابل إخالء سكان

 ريف دمشق.

في غضون ذلك يستمر األمن السوري باعتقال الالجئ "عبيدة أحمد درويش" من أبناء مخيم  
من قبل  2013-5-3(، حيث تم اعتقاله بتاريخ 1998العائدين في حمص ومن مواليد )

 ناصر حاجز المدينة الجامعية بمدينة حمص، فيما لم ترد أي معلومات عنه حتى اللحظة.ع
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يتيمًا  44لشعب الفلسطيني كفاالت مالية لـ وفي سياق مختلف قدمت الهيئة الخيرية إلغاثة ا
فلسطينيًا بدمشق، وذلك ضمن مشروعها الجديد لتقديم كفالة شهرية لأليتام الفلسطينيين في 

رسول هللا صلى هللا عليه سورية، ووفقًا ألحد األعضاء فأن الهيئة تسعى الهيئة لتحقيق حديث 
 أنا وكافل اليتيم كهاتين".لم: "وس

إلى ذلك قدمت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني مادة الحليب ألطفال العائالت  
الفلسطينية النازحة إلى بلدة قدسيا في ريف دمشق، حيث وصل عدد العائالت المستفيدة من هذا 

 عائلة. 150التوزيع 

 
 2017إبريل  –يسان ن 12فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3478) •
 .( امرأة 455)

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

على مخيم اليرموك القيادة العامة  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 .( على التوالي1364يدخل يومه )
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( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 195) •
 .غالبيتهم في مخيم اليرموك

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1095انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 .( يوماً 946)

( يومًا، 1439من العودة إلى منازلهم منذ ) ندرات في حلب ممنوعون أهالي مخيم ح •
 ( يومًا.173والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في 2016وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف  ( ألف الجئ فلسطيني سوري 85حوالي ) •
( 17األردن ) ( ألف، وفي31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


