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 الجئ فلسطيني يقضي إثر االشتباكات في مخيم اليرموك بدمشق. •

 استمرار االشتباكات في مخيم اليرموك وداعش يطبق الخناق على هيئة تحرير الشام. •

 توتر أمني بسبب القصف على محيط مخيم جرمانا في ريف دمشق. •

 النازحون الفلسطينيون في بلدة تسيل شمال غرب درعا يشكون اإلهمال وفقر الحال. •

 تعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان. •

 "أنباء عن اتفاق بين "النظام" و"هيئة تحرير الشام" يضمن خروج مقاتلي الهيئة من مخيم اليرموك"



 

 ضحايا

متمركزة على أحد قضى الشاب "علي ياسر ناعمة" أثناء قتاله إلى جانب قوات النظام السوري ال
 مداخل مخيم اليرموك بدمشق، حيث قضى إثر االشتباكات مع عناصر "داعش" في المخيم.

يذكر أن مخيم اليرموك يشهد منذ أيام اشتباكات مستمرة بين عناصر "داعش" و"هيئة تحرير الشام" 
 أدت إلى مقتل وجرح العشرات من عناصر التنظيمين.

 
 آخر التطورات 

صادر متعددة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تشير إلى قرب خروج وردت أنباء من م
النصرة سابقًا من مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين  –العشرات من مقاتلي هيئة تحرير الشام 

 بدمشق وذلك ضمن اتفاق أبرمته "الهيئة" مع النظام السوري.

 



 

النظام من بلدة الفوعة المحاصرة شمال  وبحسب المصادر فإن االتفاق شمل خروج عدد من مقاتلي
إدلب باإلضافة إلى إفراج الهيئة عن عدد من أسرى النظام لديها مقابل سماح "النظام" بخروج 

 النصرة سابقًا من مخيم اليرموك المحاصر. –مقاتلي هيئة تحرير الشام 

ينيين جنوب دمشق بين وفي السياق، ال تزال االشتباكات مستمرة في مخيم اليرموك لالجئين الفلسط
على التوالي، حيث استطاع تنظيم داعش  12عناصر تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام، لليوم 

السيطرة على مواقع عديدة تابعة لهيئة تحرير الشام بعد الهجمات المباغتة التي شنها على مواقع 
استطاع التنظيم هيئة تحرير الشام غربي مخيم اليرموك بهدف إنهاء وجوده في المخيم، حيث 

السيطرة محور شارع حيفا، وأبنية المشروع المطلة على شارع فرن ابو فؤاد، وكتل األبنية المالصقة 
 للمشروع المطلة على شارع اليرموك.

إلى ذلك اندلعت مواجهات أول أمس االثنين بين هيئة تحرير الشام وتنظيم داعش وصفت بالعنيفة، 
المتوسطة والثقيلة، ووفقًا لمراسل مجموعة العمل فأن  استخدمت فيها جميع صنوف األسلحة

قتلى من عناصر داعش، ووقوع اصابات بين عناصر هيئة تحرير  3االشتباكات أدت إلى سقوط 
 الشام، منوهًا أن المواجهات لم تسفر عن أي تقدم لكال الطرفين.

ة من التوتر وذلك وعلى صعيد آخر، شهد مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق حال
 بسبب استمرار سقوط قذائف الهاون على محيطه والذي أسفر عن أضرار مادية كبيرة.

إلى ذلك، أعلنت بعض مدارس جرمانا تعليق الدوام فيها وذلك بسبب استمرار تعرض المنطقة 
 للقصف.

 



 

قصف وكانت العديد من أحياء العاصمة دمشق استهدفت بعشرات من قذائف الهاون ردًا على ال
 المكثف بالصواريخ والبراميل المتفجرة التي تستهدف غوطة دمشق.

أما في الجنوب السوري فقد شكت العائالت الفلسطينية النازحة من مخيمات دمشق إلى بلدة تسيل 
التابعة لمحافظة درعا، من اإلهمال وسوء أوضاعهم المعيشية واالقتصادية، بسبب اضطرارهم لترك 

نتيجة تعرض مخيماتهم للقصف واندالع االشتباكات بين طرفي الصراع في منازلهم وممتلكاتهم 
 سورية.

ونوهت تلك العائالت أنهم لم يتلقوا أي مساعدات إغاثية وتموينية طوال وجودهم في تلك المنطقة 
إال من هيئة فلسطين الخيرية التي تقوم بشكل مستمر ودوري بتوزيع سلل غذائية ومواد اغاثية ومواد 

 عليهم. تدفئة

ومن جانبه أشار مراسل مجموعة العمل إلى أنه ال يوجد احصائيات رسمية بعدد العائالت الموجودة 
 في بلدة تسيل، وذلك بسبب تنقلها الدائم بين بلدات محافظة درعا، ولجوء قسم منهم إلى األردن.

ي الخاصة بالالجئين وباالنتقال إلى لبنان، حيث قامت وكالة "األونروا" بتعبئة بطاقة الصراف اآلل
$ بدل إيجار لكل عائلة  (100الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ )

 ( $ لكل شخص.27( ألف ل.ل، حوالي )40طعام ) وبدلفلسطينية الجئة من سورية، 
 

 2018فبراير  - شباط 20فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3656) •
 ( امرأة.465)

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1663) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1678يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 205) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.



 

( أيام وعن مخّيم اليرموك منذ 1414انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1254)

( أيام، ودمار أكثر من 510النظامي منذ أكثر من )يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش  •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي. 80%

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


