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فلسطينيان يقضيان أثناء قتالهما إلى جانب قوات النظام السوري "
 "في حلب

 

 
 

 دمار عدد من األبنية في مخيم اليرموك بعد قصف النظام أمس األول. •

 ."فلسطين الخيرية" توزع مساعداتها في المزيريب جنوب سورية •

الجمعية اإلسالمية إلغاثة األيتام والمحتاجين توزع مساعدتها على الفلسطينيين في إدلب  •

 السورية وجنوب تركيا.

 

 

 



 

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

 

 آخر التطورات

أفاد مراسل مجموعة العمل أن الجَئين فلسطينَيين من أبناء مخيم اليرموك قتال خالل مشاركتهما 
 :النظام السوري شمال سورية، وهما القتال إلى جانب

الجئ "هاني أحمد الشملوني" والالجئ "علي أحمد خضر" المعروف بالطمطم، علمًا أن طمطم ال
كان مسؤواًل في مجموعة عسكرية موالية للنظام في مخيم اليرموك قبل تهجير أهله، وهما من 

 مرتبات المخابرات الجوية وهي أحد أهم األفرع األمنية السورية.

 
داعش على قرى أم أركيلة والجبول  -د هجوم شنه تنظيم الدولة وأكد مراسلنا أن الالجًئين قتال بع

 .والقطيبة والعاصمية جنوب مطار كويرس

وكانا من بين عناصر المخابرات الجوية الحامية لمطار كويرس التابع للنظام السوري في منطقة 
آلخرين، مجد حسن كايد" مع االقطيبة بريف حلب الشرقي، فيما أشار ناشطون إلى مقتل الشاب "

 وهو من مواليد مخيم اليرموك، ومن أبناء الجوالن المحتل.

وكانت مجموعة العمل أشارت في وقت سابق إلى أن مؤسسات أمنية وعسكرية تابعة للنظام 
 السوري تقوم بتجنيد الشباب الفلسطينيين لصالحها من أجل القتال إلى جانب قوات النظام

لها تمارس أجندات تخدم مصالح تلك المؤسسات على  وتشكيل مجموعات تابعة ،برواتب شهريةو 
 .األرض
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ويأتي على رأس تلك المؤسسات "الحرس الجمهوري السوري" و"الفرقة الرابعة" ومجموعات أمنية 
وعسكرية تحت مسمى "الدفاع الوطني" ومجموعات تابعة للمخابرات الجوية السورية و"فرع 

 فلسطين" و"فرع المنطقة".

( ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا منذ بدء أحداث 850العمل وثقت )يشار أن مجموعة 
 الحرب في سورية بسبب طلق ناري.

وفي جنوب العاصمة دمشق، قالت مصادر محلية في مخيم اليرموك المحاصر أن عددًا من 
 األبنية تدمرت أمس األول إثر استهداف قوات النظام السوري األحياء السكنية في شارع فلسطين

 .بالصواريخ

كما استهدفت قوات النظام على محاور التماس مجموعات المعارضة المسلحة، بالتزامن مع 
اشتباكات عنيفة بين مجموعات فلسطينية موالية للنظام ومايسمى قوات الدفاع الوطني مع 

 مجموعات المعارضة المسلحة على محور الطربوش على قاطع فلسطين.

 –على التوالي لحصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  (1365يأتي ذلك في اليوم )
 القيادة العامة مخيم اليرموك وقطع الماء والكهرباء ومنع عودة األهالي إليه.
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 لجان عمل أهلي

( 150وزعت هيئة فلسطين الخيرية في بلدة المزيريب جنوب سورية سلاًل غذائية على مايقارب )
 عائلة متواجدة في المخيم.

( عائلة فلسطينية، ويعيشون 1700يشار إلى أن منطقة المزيريب جنوب سورية تضم قرابة )
أوضاعًا إنسانية صعبة، بسبب الحصار المفروض على المنطقة وانعدام الموارد المالية وارتفاع 

 .أسعار المواد

"حملة وفي شمال سورية، وضمن مشروعها المستمر بمساعدة النازحين السوريين والفلسطينيين 
الجسد الواحد" نفذت "الجمعية اإلسالمية إلغاثة األيتام والمحتاجين" مشروع توزيع السلل الغذائية 
ومادة المازوت والمبالغ النقدية في مناطق ريف إدلب على العائالت الفلسطينية والسورية النازحة 

 إلى تلك المناطق.

العائالت الفلسطينية السورية في  كما وزعت الجمعية بعض المساعدات اإلغاثية العاجلة على
 عدد من المدن بجنوب تركيا.

حيث تم توزيع المحروقات ومواد التدفئة على العائالت الفلسطينية والسورية المتواجدة في 
استنبول وقونيا شمال تركيا وأضنة ومرسين والعثمانية واسكندرون وأنطاكيا والريحانية جنوب 

 ورفة ونيزب وكلس جنوب شرق تركيا.غرب تركيا وغازي عنتاب ومرعش وأ

كما تم توزيع بعض المبالغ المالية على عدد من األسر وياتي ذلك ضمن مشروع الجمعية الذي 
 ".4حمل عنوان "دفيني 

 

 2017مارس/  –آذار  17فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

ثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من تو 3466) •
 ( امرأة.455)

( 83( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1176) •
 امرأة.
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القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1364يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 190) •
 غالبيتهم في مخيم اليرموك.

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1070انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.878)

( أيام، والمخيم 1414أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يوما.148يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ  •
 ( أيام.1219)

، في 20166( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي ) •
( 17( ألف، وفي األردن )31ينيين في لبنان بحوالي )حين يقدر عدد الالجئين الفلسط

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


