
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1964العدد: 
21-03-2018 

 .المعارضة السورية تفتح حاجز "العروبة" أمام أهالي اليرموك لمدة ساعة واحدة فقط •

 "الردة"."داعش" ينشر صوراً لعمليات اإلعدام التي نفذها جنوب دمشق بحق شخصين بتهمة  •

 جنوب دمشق. هيئة فلسطينيي سورية تقيم مطبخاً خيرياً إلغاثة نازحي مخيم اليرموك إلى بلدات  •

 تعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان. •

 "بسبب الحرب في سورية ثالثة الجئين فلسطينيين يقضون"



 

 ضحايا

اصابته بشظايا قذيفة هاون سقطت أثناء  إثرقضى الالجئ الفلسطيني "محمد حسان" )أبو حمزة( 
تواجده بمنطقة الزبلطاني بدمشق، فيما قضى الالجئ "عبد هللا امين تميم" من مرتبات جيش التحرير 

ل مشاركته القتال إلى جانب قوات النظام في سورية في المعارك الجارية في مزارع الفلسطيني خال
 الريحان بالغوطة الشرقية.

إلى ذلك نقلت صفحات موالية للنظام السوري نبأ قضاء الالجئ "نضال عبد الرؤوف درويش" من 
يتم ذكر  حيث ذكرت الصفحات أنه قضى بسبب الحرب في سوريا، فيما لم، أبناء مخيم جرمانا

 أي معلومات عن مكان وسبب قضاءه.

 
 أخر التطورات

أكد مراسلنا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق أن المعارضة السورية قد سمحت يوم 
أمس بفتح حاجز العروبة والذي يعد المنفذ الوحيد ألهالي المخيم، لمدة ساعة واحدة فقط، حيث 

 ه، وبعد ذلك تم إغالقه على الفور.سمحت بحركة نحو عشرين عائلة عبر 

فيما أشار مراسلنا إلى أن فتح المعبر قد تأخر حتى المساء، مما دفع العديد من العوائل للعودة ظنًا 
منها أنه لن يتم فتح المعبر، كما نّوه مراسلنا إلى أن فصائل المعارضة السورية لم توضح أي آلية 

نها لم توضح إن كانت ستعيد فتح المعبر خالل األيام لعمل المعبر خالل األيام القادمة، كما أ
 القادمة أم ال.

يذكر أن فصائل المعارضة السورية قد أغلقت معبر "العروبة" بشكل كامل منذ يومين، حيث قامت 
 بإغالق الطريق بالسواتر الترابية وذلك لمنع إي حركة عبره.



 

 
وعلى صعيد آخر، نشر تنظيم "داعش" عبر موقعه اإللكتروني صورًا يظهر فيها عناصر التنظيم 

 وهم ينفذون عمليات اإلعدام في مخيم اليرموك بحق شابين "بتهمة الردة.

وتظهر الصور التي نشرها التنظيم ولن تتمكن المجموعة من نشر بعضها نظرًا لبشاعتها إقدام 
اإلعدام بحق شابين في مخيم اليرموك بطريقة غاية بالوحشية وذلك عناصر "داعش" على تنفيذ 

 عن طريق إطالق النار مباشرة على رأسيهما.

يذكر أن "داعش" ارتكب ويرتكب العديد من االنتهاكات بحق المدنيين منذ سيطرته على مخيم 
ع اليد، وبتر قطو  ، كما نفذ العديد من العقوبات كالجلد2015اليرموك في األول من نيسان عام 

 القدم بحق المدنيين بتهمة ارتكاب المخالفات الشرعية بحسب زعمه.

أما في لبنان، فقد قامت وكالة "األونروا" بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين 
بدل إيجار لكل عائلة فلسطينية الجئة  $( 100السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ )

 ( $ لكل شخص.27( ألف ل.ل، حوالي )40بدل طعام )و  ورية،من س

( ألف، بحسب 31الجدير بالتنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يقدر بحوالي )
 .2016إحصائيات األونروا حتى نهاية كانون األول عام 

 

 لجان عمل أهلي

 خيريًا مؤقتًا في محاولة منها للتخفيف من التنمية مطبخاً و  أقامت هيئة فلسطينيي سورية لإلغاثة
 –معاناة العائالت التي نزحت قبل عدة أيام من مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة للمخيم )يلدا 



 

بيت سحم( بسبب تدهور األوضاع األمنية وتعرض المخيم للقصف بالبراميل المتفجرة  –ببيال 
 عش والنظام، وداعش وهيئة تحرير الشام، وقذائف الهاون، واستمرار االشتباكات بين دا 

من جانبها ناشدت الهيئة كافة الجمعيات والمؤسسات الخيرية وأبناء المخيم من المغتربين للوقوف 
 إلى جانب أبناء شعبهم، ومد يد العون والمساعدة لهم.

ت الثالث إثر يشار إلى أن آالف الالجئين الفلسطينيين كانوا قد نزحوا من مخيم اليرموك إلى البلدا
 قصف النظام السوري وسيطرة داعش على مخيم اليرموك، ويعيشون حياة بؤس ومعاناة كبيرة.

 
 2018مارس  -آذار  20فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3678) •
 ( امرأة.465)

( 106نيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )( معتقاًل فلسطي1672) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1706يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 206) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1442انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1282)



 

( يومًا، ودمار أكثر 537يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي. %80من 

، في حين 2016يني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ( ألف الجئ فلسط85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


