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 ضحية من مرتبات جيش التحرير الفمسطيني قضوا منذ بداية 88"
 "األحداث في سورية

 
 

 

  نقٌب من جٌش التحرٌر الفلسطٌنً ٌقضى فً منطقة تل كردي برٌف دمشق

 لطائرات الحربٌة تستهدف محٌط مخٌم خان الشٌح بالبرامٌل المتفجرةا .

 فً مخٌم خان دنون" أرٌحا"اندالع حرٌق فً مدرسة .

  إعتقال إمرأة من سكان مخٌم الٌرموك أثناء توزٌع المساعدات الغذائٌة المقدمة
. من األونروا

  ًمجموعات من المعارضة تعتقل أحد الفلسطٌنٌٌن المقربٌن من الجٌش النظام
 .فً حلب

 
 

  إثر اشتباكات إندلعت في ريف دمشققضىأسامة عثمان 



 

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

 

ضحايا 
وىو نقيب من مرتبات جيش التحرير الفمسطيني إثر اشتباكات " أسامة عثمان"قضى الالجئ 

إندلعت في منطقة تل كردي في ريف دمشق، مما يرفع عدد الضحايا من عناصر جيش التحرير 
الفمسطيني منذ بداية األحداث في سورية والذين قامت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية 

.  ضحية88بتوثيقيم إلى 
 

 آخر التطورات
شيد مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق تحميقًا لمطيران الحربي في سمائو، 

تزامن مع سماع أصوات انفجارات عنيفة تبّين الحقًا أنيا ناجمة عن قصف المزارع والمناطق 
المتاخمة لو بأربعة براميل متفجرة، يذكر أن المخيم والمناطق المحيطة بو كانت قد شيدت خالل 
األشير األخيرة أعمال قصف متكررة أدت إلى انقطاع جميع الطرق الواصمة بين المخيم ومركز 

. العاصمة دمشق

 
خان الشيح  مخيماستهداف 

بمخيم خان دنون " أريحا"ومن جية أخرى أورد مراسل مجموعة العمل نبأ اندالع حريق في مدرسة
لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق، وبحسب افادة مراسل مجموعة العمل أن الحريق اندلع بسبب 

ماس كيربائي، سبب أضرار مادية جسيمة وأدى إلى احتراق بعض الخيام التي كانت تأوي 
. النازحين الذين يقطنون داخل المدرسة

فيما ال يزال سكان المخيم يعيشون حالة من عدم اإلستقرار والترقب من مصير مجيول سيما في 
األسابيع القميمة الماضية، بعد أن ارتفعت حدة األعمال القتالية في المناطق والبمدات المتاخمة لو 
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بين قوات المعارضة السورية والجيش النظامي ومشاركة بعض أبناء المخيم المنتمين لمجبية 
وفتح اإلنتفاضة في القتال إلى جانب الجيش النظامي، مما جعل  (القيادة ــ العامة)الشعبية 

المخيم عرضة لمقصف وسقوط عدد من القذائف عمى أماكن متفرقة منو أدت إلى وقوع العديد 
. من الضحايا والجرحى

 
 مخيم خان دنون

ووفقًا لإلحصائيات التي أصدرتيا مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية مطمع الشير 
الماضي فإن عدد الضحايا الذين قضوا من أبناء مخيم خان دنون بسبب األحداث الدائرة في 

. شخصاً " 12"سورية بمغ 
القيادة العامة التي – إلى ذلك سمحت حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبية الشعبية 
 لألونروا بإدخال كمية ،تفرض حصارًا مشددًا عمى مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق

محدودة من المساعدات الغذائية حيث تم توزيعيا عمى األىالي الذين انتظروا بدورىم منذ ساعات 
الصباح الباكر تمك المساعدات، إلى ذلك يشتكي سكان المخيم من المحسوبيات والواسطات في 

إن ىناك عائالت تم إعطائيا أكثر :"توزيع السمل الغذائية عمى حد تعبير أحد األىالي الذي قال
من كرتونة خالل الفترة القصيرة الماضية بينما ىناك عائالت آخرى لم يطميا التوزيع منذ عدة 
أسابيع، وفي السياق ذاتو افاد مراسمنا داخل المخيم أن عناصر القيادة العامة قامت بإعتقال 
. إحدى نساء المخيم أثناء توزيع المساعدات دون معرفة السبب الحقيقي الكامن وراء إعتقاليا

أما في مخيم العائدين في حمص فقد قام عدد من متطوعي جمعية اليالل األحمر الفمسطيني 
 .بحممة لمتوعية بالنظافة الشخصية في مدارس األونروا بالمخيم
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 معتقمون
وذلك " أحمد وليد عبد الحق"قامت إحدى المجموعات المحسوبة عمى المعارضة السورية باعتقال 

ىو أحد عناصر " الكوكي"يذكر أن عبد الحق الممقب بـ  عند محاولة الوصول إلى تركيا
 .المجموعات المقربة من الجيش النظامي

 
 المخيمات الفمسطينية في سورية احصائيات وأرقام

 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى المخيم : مخيم اليرموك
 يومًا 45 يومًا، والماء لـ 558 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر من 475لميوم 

.  ضحية155: عمى التوالي، عدد ضحايا الحصار
 الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي :مخيم الحسينية 

. يومًا عمى التوالي 377
 الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم السبينة

. يومًا عمى التوالي 346
 يومًا بعد سيطرة مجموعات  546نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات

 .المعارضة عميو
 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات األساسية  192حوالي : مخيم درعا

. داخمو
 استمرار النقطاع الطرقات الواصمة بينو وبين مركز المدينة باستثناء : مخيم خان الشيح

 ."خان الشيح- زاكية"طريق 
 استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة:مخيم خان دنون . 
 استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ أكثر من عام، واستمرار :مخيم النيرب 

. انقطاع الطريق الواصل بينو وبين حمب لميوم السادس عمى التوالي
 الوضع ىادئ نسبيًا : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة

. مع استمرار األزمات االقتصادية فييا


