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فلسطينيان يقضيان في سورية أحدهما صف ضابط في جيش التحرير "
 "الفلسطيني

 
 

 
 "950 "الجئ فلسطيني قضوا في اليرموك حتى يوم أمس .

  خان - زاكية"استهداف حافلة تقل مدنيين من مخيم خان الشيح عند طريق
". الشيح

  على التوالي مخيم اليرموك دون ماء" 54"لليوم. 
 تجدد االشتباكات العنيفة في محيط مخيم حندرات بحلب. 

 "357 " يوم والجيش النظامي يمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى
. منازلهم
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 ضحايا
متأثرًا بجراحو نتيجة إصعبتو بشظعيع قذيفة سقطت أول  (  عمعً 70)" جالل دسوقي" قضى المسن

 بعلقرب من جعمع  بد القعدر الحسيني في مخيم اليرموك مع أسفر  ن إصعبتو 2/11أمس 
إصعبة بميغة أدت إلى بتر يده اليمنى، وبعدىع تدىورت حعلتو الصحية بشكل كبير ممع أدى إلى 

من مرتبعت جيش التحرير الفمسطيني، إثر " محمد ىعيل مينع" وفعتو، فيمع قضى الرقيب المجند
اشتبعكعت اندلعت في ريف دمشق، ممع يرفع حصيمة الضحعيع من جيش التحرير الفمسطينيي 

 . ضحية93والذين قعمت مجمو ة العمل من أجل فمسطينيي سورية بتوثيقيم إلى 

 
 جالل دسوقي

 احصائيات
 950أكد فريق اإلحصعء والتوثيق في مجمو ة العمل من أجل فمسطينيي سورية أنو قد وّثق 
 155ضحية فمسطينية سورية قضت في مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق، منيم 

ضحية قضت بسبب الحصعر المشدد الذي يفرضو الجيش السوري ومجمو عت من الجبية 
 .القيعدة الععمة  مى المخيم- الشعبية

 
 آخر التطورات

تعرضت حعفمة تقل مدنيين من أبنعء مخيم خعن الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق الطالق 
، فيمع لم ترد أنبعء  ن وقوع إصعبعت بين "خعن الشيح- زاكية"نعر وذلك أثنعء مرورىع من طريق 

 حيث أن جميع ،الركعب، يذكر أن األىعلي يجبرون  مى سموك ذلك الطريق رغم خطورتو
الطرقعت الواصمة بين المخيم والمنعطق المجعورة لو مغمقة منذ شيور بسبب االشتبعكعت وأ معل 

. القصف التي تستيدفيع
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 مخيم خان الشيح

وفي سيعق مختمف تجددت االشتبعكعت العنيفة بين الجيش النظعمي ومجمو عت من المععرضة 
المسمحة في محيط مخيم حندرات استعممت فييع مختمف األسمحة المتوسطة والثقيمة، ىذا ويسعى 
الجيش النظعمي لمسيطرة  مى المنعطق التي تخضع لنفوذ المععرضة بمع فييع المخيم، يذكر أن 
معظم أىعلي حندرات قد أجبروا  مى ترك مخيميم بعد االشتبعكعت العنيفة التي انتيت بسيطرة 
المععرضة  ميو، إضعفة إلى مع تالىع من قصف  نيف بعلبراميل المتفجرة استيدف المخيم 

. ومحيطو
، في حين تستمر اليرموك مخيم في  مى التوالي" 54"أمع في دمشق فيدخل انقطعع الميعه يومو 

مععنعة األىعلي في تأمين ميعه الشرب ألبنعئيم حيث يضطرون لمذىعب إلى المنعطق المجعورة 
القيعدة – لتأمين بعض الميعه، فيمع يستمر  نعصر الجيش النظعمي ومجمو عت الجبية الشعبية 

الجئًع بسبب نقص التغذية " 155"الععمة بفرض حصعرىم المشدد  مى المخيم والذي راح ضحيتو 
. والر عية الطبية

و مى صعيد آخر يستمر الجيش النظعمي وبعض المجمو عت الفمسطينية الموالية لو بمنع أىعلي 
مخيم السبينة من العودة إلى منعزليم، وذلك بعد أن أجبروا  مى تركيع بسبب االشتبعكعت العنيفة 

يومًع والتي " 357"التي اندلعت بين الجيش النظعمي ومجمو عت من المععرضة المسمحة منذ 
انتيت بسيطرة الجيش النظعمي  مى المخيم بشكل كعمل، أمع األىعلي فقد نزحوا إلى البمدات 

والمخيمعت المجعورة، ممع أضعف  مييم أ بعء اقتصعدية جديدة خعصة مع غالء المعيشة وارتفعع 
 .إيجعرات المنعزل
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 المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام
استمرار حصعر الجيش النظعمي ومجمو عت القيعدة الععمة  مى المخيم : مخيم اليرموك •

 يومًع 56 يومًع، والمعء لـ 569  مى التوالي، وانقطعع الكيربعء منذ أكثر من 486لميوم 
.  ضحية155 مى التوالي،  دد ضحعيع الحصعر 

. أثنعء محعولتيم الوصول إلى أوروبع" 36"الجئًع فمسطينيًع قضوا خعرج سورية منيم " 38" •
.  نصرًا من جيش التحرير الفمسطيني قضوا بسبب االشتبعكعت في سورية" 93" •
الجيش النظعمي يستمر بمنع األىعلي من العودة إلى منعزليم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

.  يومًع  مى التوالي388
الجيش النظعمي يستمر بمنع األىعلي من العودة إلى منعزليم منذ حوالي : مخيم السبينة •

.  يومًع  مى التوالي357
 يومًع بعد سيطرة مجمو عت 557نزوح جميع األىعلي  نو منذ حوالي : مخيم حندرات •

. المععرضة  ميو
 يومًع النقطعع الميعه  ن المخيم وغيعب تعم لمخدمعت األسعسية 203حوالي : مخيم درعا •

. داخمو
استمرار النقطعع الطرقعت الواصمة بينو وبين مركز المدينة بعستثنعء : مخيم خان الشيح •

". خعن الشيح- زاكية"طريق 
. استمرار األزمعت االقتصعدية خعصة البطعلة وغالء المعيشة: مخيم خان دنون •
. استمرار انقطعع التيعر الكيربعئي  ن المخيم منذ أكثر من  عم: مخيم النيرب •
 الوضع ىعدئ نسبيًع :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

. مع استمرار األزمعت االقتصعدية فييع


