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 "جيش اإلسالم ُينفذ حكم اإلعدام بفلسطيني وأربعة أشخاص في يلدا"
 

 
 

  الجئ فلسطيني يقضي إثر حريق في مخيم اليرموك 

 أزمة قبور في مخيم اليرموك 

  اليرموك مخيم –مجموعات المعارضة السورية تغلق حاجز يلدا 

  استهداف محيط مخيم خان الشيح بالبراميل المتفجرة 

  على التوالي مخيم درعا بال ماء( 135)لليوم 

 السفارة التركية في لبنان تستمر بإيقاف التأشيرات لالجئين الفلسطينيين السوريين 

  تأخر صدور اإلقامات والبحث عن مسكن أبرز العقبات التي تواجه الالجئين في
 السويد
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 اضحاي
أقدم جيش اإلسالم في جنوب دمشق بعد مقتل أربعة 
من عناصره بعد تفجير عبوة ناسفة زرعها تنظيم 

 على إعدام الالجئ الفلسطيني داعش في منطقة يلدا
من أبناء مخيم اليرموك، وأربعة " أحمد أبو عمار"

أشخاص آخرين، بتهمة تنفيذهم أعمال اغتياالت 
 ."داعش" لصالح تنظيم الدولةوتفجيرات في منطقة يلدا 

يجدر التنويه أن أبو عمار اعتقل منذ أربعة أشهر في 
دار القضاء بيلدا بتهمة انتمائه لتنظيم الدولة 

 .اإلسالمية
في مخيم " معاذ أيمن البدوي"كما قضى الالجئ 

مما اليرموك، إثر حريق نشب أثناء محاولته استخراج المحروقات عبر حرق المواد البالستيكية، 
 .أدى إلى إصابته بحروق بالغة أدت إلى وفاته، حيث تم دفن جثمانه في مقبرة المخيم

عبر حرق ( البنزين، المازوت)ُيشار أن أبناء مخيم اليرموك يضطرون إلى استخراج المحروقات 
ذلك بسبب الحصار المشدد المفروض من قبل حواجز الجيش النظامي و  المواد البالستيكية،

يومًا، والذي راح ( 528)القيادة العامة على المخيم منذ أكثر من  –بهة الشعبية ومجموعات الج
 .الجئًا على األقل( 252)ضحيته 

 
 آخر التطورات

أغلق القائمون على حاجز يلدا التابع لمجموعات المعارضة السورية المسلحة الطريق الواصل 
بين مخيم اليرموك ومنطقة يلدا، أمام حركة األهالي بين المنطقتين، وذلك بعد مقتل أربعة من 
مقاتلي جيش االسالم بتفجير عبوة ناسفة زرعها تنظيم داعش في منطقة يلدا، فيما نقل مراسل 
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" أحمد أبو عمار"وعة العمل نبأ إعدام جيش االسالم في جنوب دمشق الالجئ الفلسطينيمجم
من أبناء مخيم اليرموك، وأربعة أشخاص آخرين لم يتسن لمجموعة العمل معرفة أسمائهم، 

، فيما سرت حالة من القلق بين سكان المخيم خوفًا من "داعش"بتهمة انتمائهم لتنظيم الدولة 
 .نسانية وتفاقمها جراء هذا القرار الذي سيزيد من معاناتهم المعيشيةتردي األوضاع اإل

ُيذكر أن داعش وجبهة النصرة في مخيم اليرموك والحجر األسود قاما باغتيال العديد من 
 .عناصر مجموعات المعارضة المسلحة وعدد من الناشطين في يلدا
ور على قبر لمواراة موتاهم إذ ومن جهة أخرى يعاني أهالي مخيم اليرموك من أزمة في العث

 .امتألت مقبرة المخيم ولم تعد تتسع لمتوفى جديد

 
فيما يحتوي مخيم اليرموك على مقبرتين للشهداء، إحداهما هي مقبرة الشهداء الجديدة وفيها قبور 
المئات من شهداء الثورة الفلسطينية ورموزها كالشهيد محمود المبحوح وفتحي الشقاقي باالضافة 

أما  ،6/6/2122وذكرى النكسة  28/8/2122في ذكرى النكبة " مسيرة العودة"شهداء  إلى
الثانية فهي مقبرة الشهداء القديمة، وفيها قبور آالف من الشهداء الفلسطينيين الذين استشهدوا 
على مر تاريخ الثورة الفلسطينية من أبناء مخيم اليرموك، وفيها أيضا قبور عدد كبير من 

وفي مقدمتهم الشهيد خليل الوزير والشهيد سعد صايل القياديين التاريخيين , الثورةقيادات هذه 
أضيف , إضافة لقبر الشهيد أبو العباس قائد جبهة التحرير الفلسطينية, في حركة فتح الفلسطينية

 .إليهم في السنتين األخيرتين المئات من أبناء المخيم الذين قضوا جراء استمرار قصف المخيم
أن المقبرتين تعرضتا للخراب والدمار نتيجة سقوط عدد من القذائف عليهما، كما تعرض  ُيشار

لالنهيار وذلك بسبب تراكم الثلوج فوقها،  22/2/2128عدد من القبور في مقبرة اليرموك يوم 
قبل وضع التراب عليها " البالط"إضافة إلى أن معظم القبور الجديدة قد طمرت دون وضع 
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د المواد األولية بسبب الحصار، ما أدى إلى انهيار القبور وانكشاف بعض وذلك لعدم تواج
 .(الكالب)الجثامين مما جعلها عرضة للنبش من قبل بعض 

في غضون ذلك شهد مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق حالة من الهدوء 
مقارنة مع األيام الماضية، التي تعرض فيها المخيم للقصف برشاشات عربة  يوم أمسالنسبي 

الشيلكا والبراميل المتفجرة وصواريخ أرض أرض، فيما ُسمع أصوات انفجارات عنيفة هزت أرجاء 
 .المخيم تبين أنها نتيجة قصف المزارع والمناطق المحاذية للمخيم بالبراميل المتفجرة

ية يعاني أهالي مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين من أزمة مياه خانقة وباالنتقال إلى جنوب سور 
على التوالي وسط غياب معظم الخدمات " 832"حيث يدخل انقطاعها عن منازل المخيم يومه 

 .األساسية من مشافي وكهرباء واتصاالت
لمساعدات فال تصل أي من ابعملها في المخيم " األونروا"فيما يشتكي األهالي من تقصير وكالة 

حيث تقوم األونروا بالتوزيع في البلدات المجاورة، وال يستطيع الكثير من األهالي الوصول  ،إليهم
 .إلى تلك المناطق وذلك خشية االعتقال على الحواجز التي تعترض طريقهم

 
 كياتر 

السوريين تستمر السفارة التركية في لبنان بإيقاف إصدار تأشيرات الدخول لالجئين الفلسطينيين 
في لبنان وسورية وذلك دون إبداء األسباب، ما أجبر المئات من فلسطينيي سورية إلى سلوك 

 .الطرق البرية الخطيرة للوصول إلى األراضي التركية حيث يتم دخولهم إليها بطريقة غير شرعية
 ألمر الذي يعرض حياة العشرات منهم للخطر، وذلك بسبب وعورة الطريق وانتشار الفصائل

 .المسلحة، باإلضافة إلى استهداف ذلك الطريق بالطائرات بشكل متكرر
 

 السويد
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بعد أن أجبرتهم الظروف على المغامرة بحياتهم للوصول إلى أوروبا، يعيش الالجئون 
الفلسطينيون من سورية معاناة مختلفة عن تلك التي عاشوها في سورية، فلكل مرحلة من مراحل 

تعترض الالجئين الفلسطينيين، فمن الحرب إلى قوارب الموت اللجوء كان هناك مشاكل 
ومخاطرها ينتقل الالجئون لنوع آخر من المعاناة حيث يعاني من وصل منهم إلى السويد من 

 .تأخر إجراءات الحصول على اإلقامة والتي قد استغرقت أكثر من عام عند البعض منهم
بل تمتد إلى صعوبة تأمين منزل للسكن  وال تقتصر معاناتهم فقط في الحصول على اإلقامة

خاصة أن معظم الالجئين يفضلون السكن جنوبي السويد األمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب 
على المنازل بشكل كبير، فيما تعزو دائرة الهجرة السويدية تأخر صدور اإلقامات لذلك السبب 

 .أيضاً 
 

 5102/ أكتوبر  -ول تشرين ال / 4فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 08,111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 28,811) •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6111)لبنان، 
 .2128لغاية يوليو 

 .خالل األربع سنوات األخيرةألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا ( 36)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 358)يومًا، والماء لـ ( 598)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 528)لليوم 
 .ضحية( 252)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

نظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش ال: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 656)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 558)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 81)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 832)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : رمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات ج •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


