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18-12-2017 

الهاون بقذائف درعا مخيم تقصف النظام قوات 

الشيح خان مخيم أبناء أحد عن يفرج السوري األمن 

ألمانيا في األول التصويري معرضه يفتتح سوري فلسطيني 

 "لتباد عملية إلجراء دمشق جنوب داعش يفاوض والنظام اليرموك مخيم يستهدف قصف"



 

 

 آخر التطورات

 قطاع الهاون بقذائف األحد أمس يوم له الموالية ومجموعاته السوري النظام قوات استهدفت
 .المدنيين منازل في خرابا   خلف مما اليرموك، مخيم في فلسطين شارع وأطراف الشهداء

 
 السوري النظام دخول اليرموك، مخيم في مصادر عن العمل مجموعة مراسل نقل جانبه من

 قوات طلبت للمصادر ووفقا   تبادل، بعملية للقيام دمشق جنوب داعش تنظيم مع بمفاوضات
 .سجونه من معتقالت عن النظام يفرج أن مقابل التنظيم لدى اثنين مقاتلين جثتي تسليم النظام

 على هجومه أثناء للنظام الموالية المجموعات مقاتلي من اثنين أسر قد" داعش" تنظيم وكان
 حينها التنظيم وقام الماضي، األربعاء التضامن حي في" الوطني الدفاع" ميليشيا سيطرة مواقع
 .دمشق جنوب سيطرته مناطق وسط فيهما وجال رأسيهما بقطع

 هاون قذائف بعدة درعا مدينة في المتمركزة النظام قوات استهدفت سورية جنوب إلى وباالنتقال
 . األهالي منازل في خرابا   أحدثت مما الفلسطينيين، لالجئين درعا مخيم أحياء



 

 
 الذي الحصار جراء قاسية إنسانية أوضاع من السد طريق حي وفي فيه تبقى من يشتكي فيما

 في حاد نقص من يعانون كما لهم، المتاخمة والمناطق المخيم على النظامي الجيش يفرضه
 .طويلة زمنية لفترات واالتصاالت والكهرباء المياه انقطاع واستمرار الغذائية المواد

 دام اعتقال بعد" الهندي شادي" الفلسطيني الشاب عن السوري النظام فرجأ دمشق ريف في أما
 خان مخيم أبناء من وهو عنه، ويفرج فيها اعتقاله يتم التي الثانية المرة أنها علما   العام، قرابة

 .دمشق بريف الفلسطينيين لالجئين الشيح



 

 
 مجموعات خروج بعد الشيح خان مخيم أبناء من عددا   اعتقلت السوري النظام قوات وكانت

 .فيه إغاثية مؤسسات لمقرات مداهمة بحملة حينها وقامت النظام، مع باتفاق المعارضة

 الجئا  ( 242) أن إلى سورية فلسطينيي أجل من العمل لمجموعة الموثقة االحصائيات تشير فيما
 .   السوري النظام لدى االعتقال رهن الزالوا الشيح خان مخيم أبناء من

 معارضه أول" الرحمن عبد عدنان" السوري الفلسطيني المصور افتتح مختلف سياق في
 Armin  المدينة بلدية رئيس بحضور األلمانية، Veringenstadt بمدينة للطبيعة بالتصوير
Christ األلمان والزوار الفنانين من وعدد. 



 

 
 بلدية من وبدعم األلمان والناشطين المتطوعين من عدد بمساهمة تم" سورية بعيون" معرض

 جنوب" األلب جبال بمناطق الطبيعة صور من عدد المعرض وضم Veringenstadt مدينة
 ".ألمانيا غرب

 الطبيعة جمالية من تمثله لما اللقطات هذه اختيار إن عدنان يقول المعرض صور اختيار وعن
 .السوداء الغابة منطقة في وخصوصا ألمانيا جنوب

 دخل والذي دمشق السورية العاصمة جنوب الفلسطينيين لالجئين اليرموك مخيم من القادم عدنان
 اللغة دراسة فترة قبل انهى و المعلومات، تكنولوجيا سوريا في درس ،2102 عام بداية ألمانيا

 .ألمانيا في له كهواية الفوتوغرافي التصوير ويمارس برمجيات شركة في حاليا   ويعمل  االلمانية،

 

 

 

 

 



 

 7182 ديسمبر -كانون األول 81فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 (1607 حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )
 ( امرأة.461)

 (0644 معتقال  فلسطينيا  في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )
 .اناث( 016)

  يرموك القيادة العامة على مخّيم ال –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 ( على التوالي.0604يدخل يومه )

 (214 الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب )
 الحصار غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

 ( يوما  وعن مخّيم اليرموك منذ 0120انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر )
 ( يوما .0010)

 ( يوما ، ودمار أكثر 421الجيش النظامي منذ أكثر من ) يخضع مخيم حندرات لسيطرة
 % من مبانيه تدميرا  كامال  وجزئيا . 01من 

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 02حوالي )في حين 2106 ،
( ألف، 07( ألف، وفي األردن )10يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.0الف، وفي تركيا )( آ6وفي مصر )


