
 

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

 

 

 
 

 

تعدم الجئين فلسطنيين في  المسلحة المعارضة على محسوبة مجموعة "
 "مخيم اليرموك بتهمة سب الذات اإللهية

 
 

 

 خمسة الجئين فلسطينيين يقضون في مخيم اليرموك. 

 قصف يستهدف مخيم اليرموك بدمشق. 

  الجيش النظامي يمنع أهالي مخيم الحسينية من العودة إلى ( 524)لليوم

 .منازلهم

  مجموعة من المتطوعين يحتفلون مع أطفال مخيم النيرب بمناسبة يوم الطفل
 .العالمي

 هيئة فلسطين الخيرية تقوم بحملة تنظيف لشوارع مخيم اليرموك. 

 زرية في ظل التقليص فلسطينيو سورية في لبنان يعانون من أوضاع حياتية م

 .الممنهج لخدمات ألونروا
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 ضحايا
رقيب أول " مرعي المدني"بإعدام كل من  المسلحة المعارضة على محسوبة مجموعةأقدمت 

من سكان مخيم اليرموك وذلك بتهمة سب " دمحم أبو صيام"منشق عن جيش التحرير الفلسطيني، و
 .الذات اإللهية

جراء  (أربع سنوات) "مريم ناصر"، و(تسع سنوات" )ناصردينا "إلى ذلك قضت الشقيقتان 
 .القصف الذي تعرض له مخيم اليرموك

 
 "مريم ناصر"و" دينا ناصر"الشقيقتان 

أحد عناصرها " إيــهاب أنور عــبــاس( "القيادة ــ العامة)فيما نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
بين المجموعات المسلحة المحسوبة على المعارضة جراء اإلشتباكات التي اندلعت أول اليرموك 

 .السورية من جهة والجيش النظامي والجبهة الشعبية القيادة ــ العامة من جهة أخرى 
 

 احصائيات
اعتمادًا على االحصائيات التي تقوم بها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، فقد تم توثيق 

، حيث قضى في دمشق 2014ضحية فلسطينية داخل سورية حتى نهاية أكتوبر ( 4242)
 آخرين في درعا،( 472)و الجئًا في ريف دمشق،( 174)إضافة إلى ،الجئاً ( 1111)وحدها 

ضحية في ( 88)و الجئًا قضوا في مناطق حدودية ومناطق متفرقة، (77)و في حلب،( 114)و
 ضحية في القنيطرة،( 43)و ضحية في الالذقية، (44)و ضحية في حماة،( 42)حمص، 

ضحية من أبناء المخيمات الفلسطينية في حلب حيث قضى معظمهم في مدينة إدلب ( 14)و
فلسطيني حيث تم إعدامهم بمجزرة بشعة عندما كانوا يؤدون الخدمة االلزامية بجيش التحرير ال

 .ضحايا في السويداء( 4)، و11/7/4314بتاريخ 
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 آخر التطورات
بإعدام الالجئين ( جبهة النصرة) المسلحة المعارضة على محسوبة مجموعةأقدمت  أقدم

" دمحم أبو صيام"رقيب أول منشق عن جيش التحرير الفلسطيني، و" مرعي المدني"الفلسطينيين 
من سكان مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينين جنوب دمشق وذلك بتهمة سب الذات اإللهية، فيما 

تسع " )دينا ناصر"ما أودى القصف الذي استهدف مخيم اليرموك بحياة طفلتين شقيقتين ه
 .كما أسفر عن سقوط عدد من اإلصابات بين المدنيين ،(أربع سنوات)" مريم ناصر"، و(سنوات

وفي السياق ذاته سقطت عدة قذائف هاون على محيط بلدية اليرموك دون أن تسفر عن وقوع 
المعارضة أي إصابات، تزامن ذلك مع حدوث اشتباكات عنيفة بين المجموعات المحسوبة على 

السورية داخل المخيم من جهة والجيش النظامي والجبهة الشعبية القيادة ــ العامة من جهة أخرى 
 .أحد عناصر القيادة العامة" إيــهاب أنور عــبــاس"نجم عنها سقوط 

 
 إيــهاب أنور عــبــاس

 –شعبية إلى ذلك يستمر الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة ال
الجئًا بسبب نقص  177يومًا، راح ضحيته  744القيادة العامة على أهالي المخيم منذ أكثر من 

 .التغذية والرعاية الطبية
ومن جهة أخرى تستمر معاناة أهالي مخيم الحسينية من تشرد بين منازل اإليجار ومراكز اإليواء 

لجيش السوري النظامي ومجموعات تابعة وذلك بعد أن أجبرتهم المعارك العنيفة التي دارت بين ا
للمعارضة السورية المسلحة على ترك منازلهم، ولكن بالرغم من انتهاء تلك االشتباكات بسيطرة 

يومًا إال أنه ال يزال يمنع األهالي من العودة إلى ( 247)الجيش النظامي على المخيم منذ حوالي 
 .منازلهم
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بجولة على مدارس مخيم النيرب حيث ( يرب الوطنيةبصمة شباب مخيم الن)فيما قامت مجموعة 
قدمت بعض الفقرات الفنية ألطفال المخيم وذلك لمناسبة يوم الطفل العالمي، يذكر أن موقع 
المخيم المجاور لمطار النيرب جعل محيطه محورًا الشتباكات متعددة دارت بين الجيش النظامي 

 .ومجموعات محسوبة على المعارضة المسلحة

 
 جولة المدارس في مخيم النيرب

 لجان عمل أهلي
قام قسم الخدمات التابع لهيئة فلسطين الخيرية بحملة تنظيف شملت عدة أحياء من مخيم 
اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، حيث تسعى الهيئة للتخفيف من آثار الحصار المشدد 

القيادة العامة منذ  –ة الشعبية المفروض على المخيم من قبل الجيش النظامي ومجموعات الجبه
 .حوالي عام ونصف

 
 لبنان

ال تزال الحكومة اللبنانية تتخذ إجراءات من شأنها تخفيض عدد الالجئين الفلسطينيين والسوريين 
في لبنان، وفرض قيود شديدة على قبول أي الجئ آخر في أراضيها، حيث أكد أحد الناشطين 

بتخفيض أعداد الالجئين، وتشديد القيود على استقدام أي الجئ الحقوقيين أن هناك قرار رسمي 
، مشيرًا إلى أن ”فلسطيني إلى لبنان، وعدم القبول به في أراضيها إال في ظروف استثنائية للغاية

ألف الجئ  27-22أعداد الالجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان يتراوح بين 
 .فلسطيني



 

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

 

إلى ذلك يعاني الالجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية إلى لبنان من أوضاع حياتية 
واقتصادية واجتماعية صعبة جدًا، وتزداد صعوبة هذه المعاناة في فصل الشتاء، الذي يعد من 
أكثر فصول السنة التي تبرز فيها مشاكل الالجئين خاصة المتعلقة بتحصيل الغذاء والمسكن 

تي ذلك في ظل استثناء عدد كبير من العائالت من المساعدات الشتوية التي تقدمها والملبس، يأ
األونروا لفلسطينيي سورية والتي اقتصرت توزيع مساعداتها الشتوية هذا العام على المناطق 
األكثر برودة كمنطقة البقاع، وفي السياق عينه ما تزال وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطنيين 

 .عائله الجئة من سورية 1100تقطع المساعدات النقدية عن أكثر من ( ااألونرو )
 

 كانون األول الجاري  -ديسمبر 11المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام حتى 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا  35يومًا، والماء لـ  406باء منذ أكثر من على التوالي، وانقطاع الكهر  325لليوم 
 .ضحية 131على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي 623

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي 533

يومًا بعد سيطرة مجموعات  333نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام للخدمات األساسية 260حوالي : مخيم درعا •
 .داخله

استمرار النقطاع الطرقات الواصلة بينه وبين مركز المدينة باستثناء : مخيم خان الشيح •
 ."خان الشيح -زاكية"طريق 

 .استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة: مخيم خان دنون  •
ًا الوضع هادئ نسبي :العائدين في حمص وحماةو  الرملو  السيدة زينبو  مخيمات جرمانا •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها


