
 

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

 

 

 
 

 
 

مقتل أحد مرتبات جيش التحرير الفلسطيني في الغوطة الشرقية يرفع "
 "(197) حصيلة ضحاياه إلى

 

 
 

 داعش يستمر بإغالق حاجز الريجة في مخيم اليرموك لليوم التاسع على التوالي 

 تعرضه لمحاولة اغتيال شمال سورية إصابة فلسطيني بعد 

 توزيع مساعدات إغاثية على العائالت الفلسطينية جنوب سورية  

  ( لمساعدة فلسطينيي سورية في لبنان5معاً لشتاء دافئ )اختتام حملة 
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 ضحايا

قضى الالجئ الفلسطيني "خالد محمد ضاهر" 
أحد مرتبات جيش التحرير الفلسطيني خالل 

المتواصلة بين قوات النظام السوري االشتباكات 
ومجموعات من جيش التحرير الفلسطيني من 
جهة ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة 

مما يرفع حصيلة  ،أخرى في الغوطة الشرقية
ضحايا جيش التحرير الفلسطيني الذين قضوا منذ 

( 197بدء أحداث الحرب في سورية إلى )
 .ل فلسطينيي سوريةبحسب إحصائيات مجموعة العمل من أج

 

 آخر التطورات

داعش إغالق حاجز الريجة في مخيم اليرموك بوجه المدنيين لليوم التاسع  -يواصل تنظيم الدولة 
ساعة، إثر  72على التوالي، وكان التنظيم أمهل المحاصرين مغادرة منطقة سيطرة "فتح الشام" 

 .مهاجمة أحد عناصر فتح الشام لحاجز تنظيم الدولة
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والثالثين  15فيما يعيش المدنيون المحاصرون في مناطق الريجة وجادات عين غزال وشارعي الـ 
الجيش و  داعش من جهة -غرب مخيم اليرموك، أوضاعًا سيئة بسبب حصار تنظيم الدولة

( على 1306النظامي ومجموعاته الموالية الذي يفرض حصارًا شاماًل على مخيم اليرموك لليوم )
 .التوالي

سياق مختلف أصيب الالجئ "أبو عبيدة الخطيب" الملقب بالفلسطيني شمال سورية، بعد  وفي
تعرضه لمحاولة اغتيال عن طريق زرع عبوة ناسفة، وذلك في المنطقة الساحلية الغربية التي 
تسيطرعليها المعارضة المسلحة، وهو أحد عناصر قوات المعارضة المسلحة في الساحل، ومن 

 .ب لالجئين الفلسطينيين في حلبأهالي مخيم النير 

وقال ناشطون أن محاولة االغتيال جاءت بعد نشره لمقطع فيديو على صفحته على موقع 
التواصل االجتماعي فيس بوك، هاجم فيه بعض الفصائل المسلحة التي اتهمها بتسليم مدينة 

 .حلب وقبول الهدنة مع النظام السوري 

 
 الخيرية بالتعاون مع جمعية طريق الحياة وجمعية وفي جنوب سورية قامت هيئة فلسطين 

Knrp حرام_ فرشات_ مدافئ)، يوم أمس بتوزيع مواد إغاثية وعينية شملت المواد التالية- 
حطب_ مازوت_ لباس أيتام( على العائالت الفلسطينية في منطقة المزيريب وجميع المناطق 

 .التابعة لها جنوب سورية
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مت حملة الوفاء األوروبية بالتعاون مع مؤسسة رحمة النمساوية، وباالنتقال إلى لبنان أختت
( في مخيمات لبنان، والتي هدفت تقديم المساعدة 5معًا لشتاء دافئ )المرحلة الثانية من حملة 

اإلغاثية لفلسطينيي سورية في لبنان، الذين يعانون من أوضاع إنسانية مزرية نتيجة غالء 
 .بينهم وقلة الموارد الماليةالمعيشة وانتشار البطالة 

عائلة مهجرة من سورية في  60ووفقًا ألحد القائمين على الحملة أنهم وزعوا سالت غذائية على 
عائلة مساعدات غذائية وبطانيات شتوية في  91مخيم األبرار في منطقة بر الياس، كما قدمت لـ 

الرابع مادة المازوت على أكثر  مخيمي برج البراجنة والبداوي، في حين وزعت الحملة في يومها
 .عائلة نازحة في محيط مدينة بعلبك اللبنانية 60من 

 

 إحصائيات وأرقام حتى 15/ كانون  الثاني– يناير/ 2017فلسطينيو سورية 

 (3420)  حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
 .( امرأة 455)

  (1147)( 81في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ) معتقل فلسطيني
 .امرأة 

  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 .( على التوالي1306يدخل يومه )

 (190)  الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب
 .بيتهم في مخيم اليرموكالحصار غال

 ( أيام وعن مخيم اليرموك منذ 1010انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 .( أيام825)

 ( يومًا، 1353أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 .( يوماً 88والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )



 

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

 

 ظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ حواجز الجيش الن
 .( يوماً 1159)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )في 2016 ،
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


