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أحد " داعش"قضاء أحد أبناء مخيم اليرموك قنصًا وأنباء عن اعدام "
 "األطفال بعد سيطرتها على أحياء جديدة في المخيم

      

 
 

  مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تطلق حسابها الموثق على شبكة

 .العالمية" أوكسيميتي"

 أسر أحد أبناء مخيم النيرب خالل مشاركته القتال ضد مجموعات المعارضة المسلحة. 

 نداء مناشدة يطلقها الجئ فلسطيني سوري إليجاد عائلته المفقودة في ألمانيا. 

 توزيع مساعدات مادية على فلسطينيي سورية في تركيا. 
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 مجموعة العمل

معاناة فلسطينيي سورية إلى مختلف الوسائل اإلعالمية والمراكز  في إطار سعيها إليصال
" أوكسيميتي"ثيق حسابها على شبكة الحقوقية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتو 

اإلخبارية العالمية، حيث تقوم المجموعة بنشرها تقاريرها الحقوقية والتوثيقية على حسابها الموثق، 
خبار والتقارير على موقع المجموعة ومختلف منصات التواصل االجتماعي بالتزامن مع نشر األ

 .باإلضافة إلى القائمة البريدية اليومية باللغتين العربية واإلنكليزية

 
يشار أن شبكة أوكسيميتي هي منبر لألخبار العالمية، يجمع أخبار غنية المضامين وعالية 

االنترنت لقّراء في جميع أنحاء العالم بواسطة الجودة مباشرة من صّناع محتوى ويوزعها عبر 
كّتاب، صحفيين مستقلين، فنانين، منظمات وشبكات أخبار : يشمل صّناع المحتوى  قنوات مختلفة

 .مستقلة

تقريرًا يوميًا باللغتين العربية  0011ويذكر أن مجموعة العمل أصدرت حتى اليوم ما يزيد عن 
تقريرًا خاصًا يتناول مشكالت فلسطينيي سورية بشكل  81واإلنكليزية باإلضافة إلى أكثر من 

تفصيلي، باإلضافة إلى أكثر من عشرة تقارير تضم احصائيات الضحايا الفلسطينيين الذين قام 
فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل بتوثيقهم، يضاف إلى ذلك إلى أربعة من التقارير 

يزية أبرز جوانب معاناة الالجئين الفلسطينيين خالل النصف سنوية توثق باللغتين العربية واالنكل
 .الحرب الدائرة في سورية
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 :يمكنكم زيارة صفحة مجموعة العمل على موقع أوكسيميتي عبر الرابط التالي

85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8https://www.oximity.com/org/%D9%
23-%B9%D8%A9 

 

 ضحايا

صباح يوم أمس األحد متأثرًا بجراحه جراء القصف " سامر وليد غنام" قضى الالجئ الفلسطيني
حيث يشهد المخيم المحاصر  ،الذي استهدف مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق

حالة من التوتر األمني نتيجة االشتباكات التي اندلعت منذ أكثر من أسبوعين بين جبهة النصرة 
من جهة أخرى، وذلك في محاولة كل منهما للسيطرة وبسط النفوذ على " داعش" من جهة وتنظيم
 .المخيم عسكرياً 

 

 آخر التطورات

رموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، أن تنظيم الدولة قالت االنباء الواردة من مخيم الي
أعدم ابن أحد عناصرها بعد أن انشق عن التنظيم، حيث قاموا بإطالق الرصاص على " داعش"

الذي قنصه عناصر تنظيم " يحيى األسمر"المنزل، علمًا أنه شقيق الطفل  الطفل أثناء وجوده في
 .الدولة عمدًا أول أمس وأودى بحياته

 

https://www.oximity.com/org/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-23
https://www.oximity.com/org/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-23
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، حيث 01يدانيًا، دارت اشتباكات عنيفة يوم أمس في منطقة غربي شارع اليرموك في شارع الـم
على منطقة المربع األمني الذي سبق للنصرة أن طردت منه جماعة  استطاعت داعش السيطرة

 .األنصار المبايعة لتنظيم الدولة، يوم الخميس الماضي

لجبهة النصرة عبر الوفد المدني الذي توسط فيما تسربت معلومات عن تحميل داعش رسالة 
إلقامة هدنة يومية تستطيع العائالت العالقة في مناطق االشتباكات من خاللها التزود بالغذاء 
والماء، تضمنت عرضًا لجبهة النصرة يقتضي انسحاب مسلحي النصرة من محيط مسبح الباسل 

ية شارع حيفا نحو منطقة محيط محكمة شرق المخيم، ومن الجزء األخير من شارع الجاعونة ونها
اليرموك شمال غرب المخيم، مقابل انسحاب داعش من محيط منطقة الفرن االحتياطي ومدرسة 

 .الطابغة وسط منطقة غرب المخيم

يأتي ذلك وسط حالة توتر وقلق كبيرة بين أبناء المخيم المحاصرين والمهجرين، الستمرار سيطرة 
المدنيين  تستهدف استمرار االشتباكات وأعمال القصف والقنص التيداعش والنصرة على المخيم و 

ومنازلهم، في حين يستمر حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم 
يومًا ( 188)يومًا، والماء لـ ( 0111)على التوالي، ويقطع عنه الكهرباء منذ أكثر من ( 0108)

 .على التوالي

لسوري أعلنت مجموعات المعارضة وفي الشمال ا
خالد "ي حلب، أسرها الالجئ الفلسطيني المسلحة ف

من أبناء مخيم النيرب بحلب، " أبو خريف -موسى 
لواء "وذلك بعد مشاركته مع مجموعة ما يسمى 

إحدى المجموعات الموالية للنظام السوري " القدس
في االشتباكات الدائرة في مخيم حندرات ضد 

ارضة المسلحة، علمًا أن مجموعة مجموعات المع
لواء القدس كانت قد أعلنت في وقت سابق خبر 

 .مقتله في اشتباكات حندرات
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تجند العشرات من الالجئين الفلسطينيين للقتال ضد " لواء القدس"يشار إلى أن مجموعة 
مجموعات المعارضة المسلحة تحت ذريعة حماية المخيمات، في حين قضى العشرات من اللواء 
في قتاله إلى جانب قوات النظام السوري من أبناء مخيمات النيرب وحندرات في حلب ومخيم 

 .الرمل في الالذقية

نداء مناشدة " عبد الوهاب حسين يحيى" وفي موضوع مختلف أطلق الالجئ الفلسطيني السوري 
 عبر مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، إلى كافة منظمات حقوق اإلنسان والصليب
األحمر الدولي والجمعيات األهلية والمدنية، للتدخل من أجل إيجاد عائلته المفقودة في ألمانيا منذ 

 .يومًا على التوالي 01أكثر 

 إنه فقد االتصال بعائلته المكونة من زوجته وطفلتيه" لمراسل مجموعة العمل" اليحيى"وقال 
إلى أنه كان يطمئن عنهم كل يوم عبر ، مشيرًا "بعد أن وصلوا إلى ألمانيا" وتوالي - جوليا"

يومًا فقد اإلتصال معهم، ولم تعد ترد أي أخبار أومعلومات عنهم،  01الهاتف، إال أنه منذ 
مضيفًا أنني أناشد كافة الجهات المعنية ومن يملك أي معلومات عنهم التواصل معي ألنني ومنذ 

 .فقدانهم أعيش حالة من اليأس واإلحباط حسب وصفه

أن مجموعة العمل كانت قد وثقت العديد من حاالت اإلختفاء وفقدان األهل واألوالد بين ُيشار 
فلسطينيين سورية الذين فروا من جحيم الحرب واضطروا للمخاطرة بأنفسهم وأوالدهم وركوب 

 .قوارب الموت والسير على األقدام للبحث عن األمن واألمان في الدول األوروبية
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 لجان عمل أهلي

 "88المحتاجين فلسطينيي و  الجمعية اإلسالمية إلغاثة األيتام"قدمت " 0 دفيني" حملةضمن 
مساعدات مالية لألسر الفلسطينية المهجرة من سورية والقاطنة في جنوب تركيا، وذلك للتخفيف 

 .من معاناتهم المعيشية واإلقتصادية

 مهجرة شهريًا لمدة ستة أشهر، عائلة (111)الجدير بالتنويه أن الجمعية قامت بكفالة ما يقارب 
بحسب القائمين على الجمعية فأنهم بصدد إطالق مشروع كفالة جميع األسر حيث سيكفل و 

فلسطينيو الداخل، األسر الفلسطينية كٌل حسب القرية أو المدينة التي ينتمي إليها الالجئ 
 .الفلسطيني المهجر في تركيا

 
 6182/ نيسان ــ ابريل/ 81/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن( 01111) •
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان( 805111) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0111) •

 .0101يوليو 
 -أوروبا حتى نهاية ديسمبر ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى( 20.0)أكثر من  •

 .0101كانون األول 
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استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
يومًا، والماء لـ ( 0111)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0108)لليوم 

 .ضحية( 080)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 188)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : م السبينةمخي •

 .يوم على التوالي( 810)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 0180)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .مبانيه من%( 21)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 280)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


