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 "تنظيم داعش يعدم الجئًا فلسطينيًا جنوب سورية"

 

 
 

 الجئ فلسطيني يقضي إثر قصف النظام على مخيم درعا •

 هيئة تحرير الشام و اشتباكات في اليرموك بين داعش •

عائلة طفل فلسطيني مصاب تتوسط عند "لجان المصالحة" بعد منع النظام إخراجه للعالج  •

 جنوب دمشق
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 آخر التطورات

داعش الالجئ الفلسطيني "علي المحمد"  -اعتقل ما يسمى بـ "لواء خالد" التابع لتنظيم الدولة 
 .وأعدمه بعد أن قطع رأسه، وهو من منطقة المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي

( ال 3داعش أعدم جنوب سورية أواخر الشهر الفائت ) -تنظيم الدولة الجدير ذكره أن عناصر 
"فارس و "فرج محمد فرج"و جئين فلسطينيين وهم: "محمد كمال البيطاري" من سكان بلدة طفس،

 .على الغزاوي"عقب اقتحام عناصره بلدة جلين

 
قوات النظام إلى ذلك قضى الالجئ الفلسطيني "محمد جمال المصري" يوم أمس إثر استهداف 

 .السوري لمخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية بقذائف الهاون 

( قضوا منذ بدء أحداث 247مما يرفع حصيلة ضحايا مخيم درعا من الالجئين الفلسطينيين إلى )
 الحرب في سورية.
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ة وفي سياق مختلف اندلعت اشتباكات في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصم
استخدمت فيها األسلحة الخفيفة  ،هيئة تحرير الشامو  السورية دمشق بين تنظيم الدولة "داعش"

والمتوسطة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من كال الطرفين، تزامن ذلك مع قصف النظام 
 .السوري لمناطق متفرقة من المخيم، اقتصرت أضرارها على الماديات

 
العمل: "إن النظام رفض إخراج الطفل الفلسطيني المصاب ومن جهة أخرى قال مراسل مجموعة 

"حمزة حسن" من جنوب دمشق لتلقي العالج في العاصمة على الرغم من سوء حالته الصحية"، 
 حيث تعرض الطفل للدهس مع عدة أشخاص في بلدة بيت سحم.

جنوب وبعد رفض النظام اضطرت عائلة الطفل الفلسطيني للتوجه إلى إحدى لجان المصالحة 
 دمشق من أجل التوسط لدى النظام للخروج من المنطقة لعالج الطفل في مشافي دمشق.

تمت الموافقة على إخراج الطفل و  بدورها لجنة المصالحة في بيت سحم توسطت لدى النظام
 سيدي مقداد. –الفلسطيني المصاب إلى دمشق عبر حاجز ببيال 

عة لمؤسسة جفرا في جنوب دمشق "تيسير رحال"، وكان األستاذ في مدرسة فلسطين البديلة التاب
قد أصيب في رأسه بطلقة قناص بالقرب من مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك، خالل توجهه إلى 
حي القدم للقاء أحد أعضاء لجنة المصالحة في الحي، سعيًا إلخراج الطفل الفلسطيني "حمزة 

 .حسن"
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 2017مارس/  –ر آذا 19فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3469) •
 ( امرأة.455)

( 83( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1176) •
 امرأة.

مخيم اليرموك  القيادة العامة على –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1366يدخل يومه )

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

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1072انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.880)

( أيام، 1416في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) أهالي مخيم حندرات •
 ( يوما.150والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ  •
 .( يوماً 1221)

، في 20166منتصف  ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى79حوالي ) •
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


