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عنصران من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني يقضيان في سورية يرفع "
 "(195حصيلة ضحاياه إلى )

 

 
 

 استهداف طريق السد الذي تقطنه عائالت فلسطينية جنوب سورية. 

 .اشتباكات ليلية بين "فتح الشام" و"داعش" بمخيم اليرموك 

 .الهيئة الخيرية تطلق أسبوعها الطبي الرابع ألهل مخيم اليرموك 

 .الفلتان األمني في مخيم عين الحلوة يزيد معاناة فلسطينيي سورية 
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 التطورات آخر

محمد موسى خطايبي" من "و "عبد الرحمن عدنان حسنضى كل من الالجئين الفلسطينيين "ق 
سكان السيده زينب، من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني، خالل المعارك الدائرة خالل بين قوات 

من جهة  جيش التحرير الفلسطيني من جهة، ومجموعات المعارضة المسلحةو  النظام السوري 
 أخرى في الغوطة الشرقية بريف دمشق، مما رفع حصيلة ضحايا جيش التحرير الفلسطيني إلى

 .( ضحية بحسب احصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية195)

 
وكان الالجئ "محمد علي رحمة" من مرتبات جيش التحرير قد قضى أمس األول خالل  

م السوري وجيش التحرير الفلسطيني من جهة، ومجموعات المواجهات المتواصلة بين قوات النظا
 المعارضة المسلحة من جهة أخرى في منطقة عدرا.

الذي  وفي جنوب سورية، استهدفت قوات النظام السوري يوم أمس حي طريق السد في درعا
تقطنه عشرات العائالت الفلسطينية والسورية بعدد من قذائف الهاون والمدفعية، اقتصرت 

 ها على الماديات.أضرار 

إلى ذلك ال يزال تشكو العائالت الفلسطينية جنوب سورية من أوضاع معيشية قاسية نتيجة  
استمرار الحرب الدائرة في سورية وانتشار البطالة بينهم، وعدم وجود دخل ثابت يستطيعون من 

 خالله تأمين احتياجاتهم الغذائية والطبية.
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الخميس، اندالع  –لفلسطينيين في دمشق، ليل األربعاء فيما شهد مخيم اليرموك لالجئين ا 
 في مخيم اليرموك بين عناصر فتح الشام 15اشتباكات وصفت بالعنيفة على محور شارع ال 

 عناصر تنظيم الدولة "داعش"، دون أن تسفر عن وقوع إصابات بين الطرفين.و 

للجيش النظامي والفصائل  إلى ذلك استهدفت الرشاشات المتمركزة في محيط المخيم التابعة 
الفلسطينية الموالية له يوم أمس األربعاء نقاط تمركز لمجموعات "داعش" التي تسيطر على 

 مساحات واسعة من المخيم.

"داعش"  هذا ويعاني مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق أوضاع مأساوية، منذ دخول تنظيم 
تهدأ االشتباكات بين األطراف المتنازعة حيث لم  2015إبريل  -إلى المخيم، منذ شهر نيسان 

إضافة للحصار المفروض عليه من قبل الجيش النظامي والفصائل الفلسطينية الموالية له منذ ما 
 .( يومًا على التوالي1282يقارب )

وفي سياق غير بعيد، أطلقت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بالتعاون مع الهالل  
" وذلك في بلدة يلدا جنوب ، "األسبوع الطبي الرابع ألهل مخيم اليرموكاألحمر الفلسطيني

العاصمة السورية دمشق، حيث أدخلت اليوم مجموعة من األدوية وحليب األطفال، ومن المقرر 
بدء الحملة يوم السبت، وسيشمل عيادات عديدة يتم خاللها تقديم معالجة مجانية، كما ستقدم 

 ت المرضية.األدوية المناسبة للحاال
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وأكدت الهيئة أن تكرار هذا االسبوع الطبي "جاء نتيجة الحاجة الملحة التي لمستها الخيرية  
ألهلنا من مخيم اليرموك حيث انتشار األوبئة واألمراض وانعدام الخدمات الطبية واألدوية هناك"، 

 .وأضافت أن "ما يميز هذا األسبوع الثالث هو زيادة عدد األدوية وتنوعها"

أجبر المئات من  2015ذكر أن سيطرة تنظيم الدولة على المخيم المحاصر في إبريل | نيسان ي
العوائل الفلسطينية على ترك منازلها والنزوح إلى البلدات المجاورة، وذلك بعدما سهلت مجموعات 
جبهة النصرة سيطرة "داعش" على المخيم المحاصر، بالتزامن مع استمرار مع فرض الجيش 

 ومجموعاته الموالية حصارهم على المخيم. النظامي

أما في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، يرخي تدهور الوضع األمني بظالله الثقيلة على سكان  
( عائلة فلسطينية سورية بشكل خاص فروا من جحيم الحرب 726المخيم بشكل عام، وعلى )

أساتهم عادت للظهور من جديد باحثين عن مالذ آمن، فلجؤوا إلى مخيم عين الحلوة، إال أن م
نتيجة استمرار التدهور األمني وفوضى السالح واالغتياالت واالشتباكات التي تندلع بين الحين 
واآلخر في المخيم، األمر الذي أدى إلى حرمان المئات من أبنائهم من إكمال تحصيلهم العلمي 

 بأمان، ويحرمهم من حقهم في التعليم.

وة اليوم اندالع اشتباكات عنيفة واطالق رصاص كثيف في الهواء فقد شهد مخيم عين الحل 
وقذائف صاروخية اثر إقدم مسلحون على اغتيال الناشط اإلسالمي في عصبة األنصار 
اإلسالمية، الفلسطيني سامر حميد المعروف باسم سامر نجمة، كما سجلت حركة نزوح جزئية وال 

تطور الوضع، فيما أقفلت مدارس ومؤسسات سيما في منطقة الشارع الفوقاني تخوفَا من 
 "األونروا" أبوابها وكذلك المحال التجارية أبوابها تحسبًا.

إلى ذلك بث ناشطون فيديو على موقع التواصل اإلجتماعي )الفيس بوك( يظهر عددًا من  
فاد الطالب الصغار وهم يركضون خوفًا وهربًا من االشتباكات المندلعة بعد مقتل الحميد، فيما أ

مراسل مجموعة العمل أنه تم إلقاء قنبلة صوتية على مدرسة بيسان داخل المخيم مما سبب حالة 
 .من الهلع والخوف بين التالميذ
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هذا وتشهد عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان والتي نزح إليها آالف الالجئين الفلسطينيين  
مما دفع الفصائل الفلسطينية الوطنية  ،السوريين حالة من الفلتان األمني وعدم االستقرار

واإلسالمية إلى تشكيل قوة أمنية لوضع حّد للفلتان األمني بين الفترة واالخرى ولفرض األمن 
قمع العناصر المأجورة والقضاء و  بالقوة في تلك المخيمات ورفع الغطاء عن كل مخل باألمن

 ة.عليها رأفة بأهل المخيم والنازحين اليه من مخيمات سوري

كلم فقط، وهو  ٣٣يذكر أن مخيم عين الحلوة يقع بالقرب من مدينة صيدا حيث يبعد عن وسطها 
وهو أكبر المخيمات من حيث السكان في لبنان، وتبلغ  يعتبر امتدادًا عمرانيًا متصاًل مع المدينة

 كم مربع. 1مساحته حوالي 

 
 2016ديسمبر/  –كانون األول /22وأرقام حتى  إحصائيات فلسطينيو سورية

 (٣414 )بينهم توثيقهم من العمل مجموعة تمكنت الذين الفلسطينيين الضحايا حصيلة 
 .امرأة ( 455)

 (11٣5 )( 80والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ) األمن أفرع في فلسطيني معتقل
 امرأة.

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  
 ( على التوالي.1282يدخل يومه )

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
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 (1922 الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار )
 مخيم اليرموك.غالبيتهم في 

 ( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 986انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 ( يومًا.802)

 ( يومًا، 1٣288أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 ( يومًا.65والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

 امي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ حواجز الجيش النظ
 ( يومًا.11٣6)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )في 20166 ،
( 17( ألف، وفي األردن )٣1حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


