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 "أحد عناصر جبهة النصرة في مخيم اليرموك" حسام عمورة"اغتيال "
      

 
 

  زاكية وتحذيرات من عبوره -استهداف طريق خان الشيح. 

 األمن السوري يفرج عن أحد أبناء مخيم العائدين في حمص. 

 فلسطيني من سكان تجمع المزيريب اعتقال الجئ. 

 توزيع مالبس شتوية على أيتام فلسطينيي سورية في منطقة البقاع شمال لبنان. 

  األونروا تقدم مبلغ نقدي بدل عن األلبسة الشتوية ألطفال فلسطينيي سورية في
 .لبنان
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 آخر التطورات
الملقب أبو عدي إثر استهدافه بعبوة " حسام عمورة"وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد باغتيال 

صابة شخصين أيضًا بالتفجير  .ناسفة داخل مخيم اليرموك وا 
عضو في المكتب اإلغاثي، وهو أحد و  ويشغل عمورة مسؤول مركز الشكاوي في مخيم اليرموك

 .كوادر جبهة النصرة في المخيم

 
على جبهة النصرة  يشار إلى وجود خالفات وتصفية حسابات بين بعض العناصر المحسوبة

أبو يوسف "كان آخرها اغتيال أمير جبهة النصرة في مخيم اليرموك  ،"داعش" وتنظيم الدولة 
 .الحوراني، بواسطة عبوة ناسفة استهدفته قرب ملحمة المليون في المخيم المحاصر" الدرعاوي 

عبر وباالنتقال إلى ريف دمشق الغربي حذر ناشطون وعدد من أبناء مخيم خان الشيح 
صفحات التواصل االجتماعي فيس بوك أبناء المخيم، بأخذ الحيطة والحذر من عبور طريق 

 .زاكية، وذلك بسبب استهدافه باألسلحة الثقيلة من مواقع الجيش النظامي -خان الشيح 
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خان الشيح الشريان الوحيد الذي يغذي أبناء المخيم مع استمرار انقطاع -ويعتبر طريق زاكية
هو و  الطرق، مما يجبر األهالي على سلوك ذلك الطريق بالرغم من خطورته العالية،جميع 

األخطر بالنسبة لألهالي حيث يتعرض دومًا الستهداف الجيش السوري، وقد سقط العديد من 
يشار أن " طريق الموت "أبناء المخيم ضحايا خالل مرورهم عليه حتى سماه أبناء المخيم 

ضحية من سكان مخيم خان الشيح قضوا خالل أحداث الحرب في  141مجموعة العمل وثقت 
 .سوريا، وعدد منهم قضى على هذا الطريق

بعد اعتقال " طارق حسن بسيوني"وفي سياق مختلف أفرج األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني 
يشار أن مجموعة العمل وثقت  ،أشهر، وهو من أبناء مخيم العائدين في حمص 6دام نحو 

 .قاًل من أبناء المخيم اليزال األمن يتكتم على مصيرهممعت 181
من أبناء تجمع ( عاماً  88" )أنس علي قاسم"أما في جنوب سورية اعتقل الالجئ الفلسطيني 

علمًا أنه يعمل سائق حافلة  ،المزيريب جنوب سورية على أحد حواجز درعا التابع لألمن السوري 
 .(سرفيس)

معتقاًل فلسطينيًا من أبناء تجمع  11ل فلسطينيي سوريا أسماء فيما وثقت مجموعة العمل من أج
المزيريب بدرعا في سجون النظام السوري منهم الجئة فلسطينية اليزال مصيرهم مجهواًل حتى 
لحظة تحرير الخبر، ويرى فريق الرصد والتوثيق أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر من ذلك، حيث 

ي على مصير أوالدهم يحول دون إعالنهم عن اعتقال أن الوضع األمني، ومخاوف األهال
 .أبنائهم

 
  لجان عمل أهلي
عجو )وزعت هيئة فلسطين الخيرية في المزيريب، مادة التفل " دفء الشتاء"ضمن مشروع 

على الالجئين الفلسطينيين ( الزيتون والقشور وبقايا الزيت بعد تجفيفها وكبسها في قوالب
 .مين في منطقة العجمي جنوب سورياالمهجرين والمحتاجين المقي

في غضون ذلك قام الفريق التطوعي لهيئة فلسطين الخيرية بتقديم مياه الشرب ألهالي مخيم 
 .اليرموك النازحين إلى بلدات يلدا وببيال وبيت سحم المجاورة لليرموك

 .الطارئة كما تقوم الهيئة بتقديم الخدمات الطبية العاجلة لمعالجة الحروق والجروح للحاالت
ُيذكر أن معظم المؤسسات اإلغاثية العاملة في اليرموك كانت قد أوقفت عملها داخله إثر 

 .تهديدات تلقتها من تنظيم داعش المتهم باغتيال عدد من الناشطين اإلغاثيين داخل المخيم
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 لبنان
قامت األونروا بتعبئة بطاقات الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان، حيث تم صرف مبلغ 

عامًا، وذلك كبدل عن األلبسة  14لكل طفل دون سن $  41ألف ليرة لبناني أي ما يعادل  61
الشتوية األساسية المقدمة من قبل الهالل األحمر القطري وشركة يونيكلو لأللبسة عبر الحملة 

 .انية من أجل أطفال فلسطينالياب
هذا وكانت وكالة الغوث األونروا قد قامت بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين 
الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان بالدفعة األولى من المساعدات الشتوية والنقدية 

والواليات المتحدة على  منظمة أوكسام البريطانيةو  المقدمة من اللجنة الدولية للصليب األحمر
( 72)ل حوالي .ألف ل ٠٤جميع العائالت المؤهلة للحصول على المساعدة الغذائية بدل طعام 

يناير من عام  –لكل شخص، فيما أعلنت أنها ستوزع الدفعة الثانية في شهر كان الثاني $ 
7116. 

توية وأحذية على وفي سياق مختلف وزعت لجنة فلسطينيي سوريا في لبنان يوم أمس مالبس ش
بعض العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في منطقة البقاع شمال لبنان، حيث استهداف 
التوزيع األيتام بشكل خاص، كما قام أعضاء اللجنة بتوزيع مصاحف بمناسبة عيد مولد النبي 

 .عليه الصالة والسالم

 
 1122/ ديسمبر  كانون األول ــ/ 12/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 415111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 115111) •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6111)لبنان، 

 .7111لغاية يوليو 
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 .األربع سنوات األخيرة ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل( 86)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 467)يومًا، والماء لـ ( 227)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 217)لليوم 
 .ضحية( 184)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

ي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظام: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 268)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 264)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 21)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 618)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : ا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمان •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


