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تفرج عن عنصرين من حركة فتح بعد اعتقالهما " جبهة النصرة"
 "لساعات

      

 
 

  الشيخ "يقضي بعد الزج بوحدته في معارك " جيش التحرير الفلسطيني"أحد عناصر
 "مسكين

  السوري بتهمة تهريب جنود إلى تركيااعتقال فلسطيني موالي للنظام  

  مؤسسة جفرا تقدم مساعدات غذائية إلى العائالت النازحة من مخيم اليرموك إلى بلدة
 .يلدا

 مجموعة العمل ترصد معاناة أهالي مخيم درعا المعيشية. 

  لجنة فلسطينيي سورية في لبنان تتفقد أوضاع الالجئين الفلسطينيين في منطقة
 .البقاع

 رة في االسعافات األولية لفلسطينيي سورية بمنطقة وادي الزينة جنوب تخريج دو
 .لبنان

 تراجع أعداد الضحايا الفلسطينيين في سورية خالل النصف الثاني : مجموعة العمل
 5102من عام 
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 ضحايا
من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني، إثر االشتباكات في " إبراهيم علي جمعة"قضى المالزم 

في محافظة درعا، ويأتي ذلك الخبر ليؤكد ما ذكرته مصادر خاصة " الشيخ مسكين"بلدة 
بمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، عن إجبار وحدات من جيش التحرير الفلسطيني 
بالقتال إلى جانب الجيش النظامي في معاركه التي يخوضها ضد المعارضة السورية المسلحة 

 .في تلك البلدة
مؤكدة قضاؤه في " جمعة"الصفحات المقربة من جيش التحرير الفلسطيني قد نعت وكانت إحدى 

 .3112-1-32بلدة الشيخ مسكين، يوم أول أمس السبت 
 

 آخر التطورات
بهاء "في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، عن الالجئين " جبهة النصرة"أفرجت 
تح، حيث اعتقلتهما بتهمة التعاون مع النظام وهما من عناصر حركة ف" سامر الشلبي"و" األمين 

 .السوري والقيادة العامة
" جبهة النصرة"يذكر أن مخيم اليرموك كان قد شهد، توترًا واشتباكات متقطعة بين تنظيمي 

 .في اليرموك" داعش"و

 
أحد الموالين للنظام " مازن أبو دهيس" أما في حلب اعتقل األمن السوري الالجئ الفلسطيني

إلى ذلك يعاني مخيم النيرب في  ،السوري ومن أبناء مخيم النيرب بتهمة تهريب جنود إلى تركيا
حلب من هجرة العائالت الفلسطينية وشباب المخيم نتيجة األوضاع األمنية والمعيشية قاصدة 
تركيا والدول األوروبية، حيث لوحظ في اآلونة األخيرة مغادرة عدد كبير من شبان المخيم إلى 

 .ركيا لمحاولة الوصول لدول اللجوء األوروبيت
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تستمر مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية بتقديم مساعدات ( راجعين)في غضون ذلك وضمن حملة 
داعش  –غذائية إلى العائالت التي نزحت إلى يلدا من مخيم اليرموك إثر اقتحام تنظيم الدولة 

النصرة المتواجدين فيه، علمًا أن  بالتنسيق مع عناصر جبهة 3112إبريل -له مطلع نيسان 
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
مع حمالت و في جنوب سورية يعيش من بقي من أهالي مخيم درعا معاناة حقيقية تترافق 

قذائف الهاون، فما يزال سكان المخيم يعانون من انقطاع المياه و  القصف المستمرة بالطائرات
بشكل كلي عن جميع أرجاء المخيم منذ تسعة أشهر، األمر الذي أجبر األهالي إلى استخدام 

ه تلك المياه اآلبار االرتوازية لمحاولة تأمين جزءًا من المياه ألبنائهم، وذلك بالرغم مما قد تحمل
من ملوثات إال أنها الخيار الوحيد المتبقي لهم، أو للسير مسافات طويلة من أجل جلب مياه 
الشرب مما يعرض حياتهم للخطر بسبب انتشار القناصة على المباني المطلة على شوارع 

 .المخيم

 
إلى ذلك يعاني األهالي من صعوبات كبيرة في استخراج المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي 
المتواصل عن المخيم، إضافة إلى شح الوقود الالزم لعمل المولدات الكهربائية لتوفير الطاقة 
لمحركات السحب، مما دفع بعض األهالي إلى استخدام المضخات اليدوية للتغلب على تلك 

، في حين ترافق ذلك مع انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، حيث زاد عدد ساعات المشكلة
ساعة يوميًا، وأحيانًا يتم القطع أليام متواصلة،  31التقنين في التيار الكهربائي لتصل إلى 

باإلضافة إلى توقف خدمات الهاتف السلكي والالسلكي بشكل كامل منذ أكثر من عام، وعمل 
امة وفرق العمل الخدماتية واإلغاثية، مما أدى إلى انتشار القوارض بشكل كبير المرافق الع
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في أغلب البيوت المهجورة والمدمرة، كذلك توقف عمل األونروا في المخيم ( الفئران -الجرذان )
 .وخاصة المراكز الطبية

نطقة الشرق تزامنًا مع بدء المنخفض الجوي الذي يسيطر على لبنان ومو  وباالنتقال إلى لبنان
األوسط نفذت لجنة فلسطيني سورية في لبنان جولة تفقدية لإلطالع على أوضاع العائالت 

عائلة، وبحسب ( 021) الفلسطينية السورية المهجرة في منطقة البقاع التي يقطنها حوالي
القائمين على اللجنة أنهم خالل جولتهم قاموا بتركيب شادر لسقف منزل أحدى العائالت 

نية السورية، وذلك لمنع تسرب مياه األمطار إلى داخل المنزل، كما قدمت اللجنة مادة الفلسطي
 .المازوت لبعض العائالت بهدف مساعدتها والتخفيف من أعبائها االقتصادية

وفي هذا السياق قامت جمعية الهالل االحمر الفلسطيني وبالتنسيق مع لجنة متابعة المهجرين 
لبنان بتخريج دورة إسعافات أولية، كانت قد أقامتها في وقت سابق الفلسطينيين من سورية إلى 

لمجموعة من أبناء فلسطينيي سورية في المبادئ األساسية لإلسعاف األولي في نادي العودة 
بمنطقة وادي الزينة بإقليم الخروب جنوب لبنان، فيما سلم شهادات المشاركة بالدورة الدكتور 

 .الهمشري رياض أبو العينين مدير مشفى 
منطقة وادي الزينة يبلغ حوالي  ُيشار أن عدد العائالت الفلسطينية السورية التي تقطن في

ألف الجئ فلسطيني سوري لجؤوا إلى لبنان هربًا من الحرب " 23"عائلة من أصل ( 211)
 .الدائرة في سورية

 
 احصائيات

تناقصًا عن  3112من شهد عدد الضحايا من الالجئين الفلسطينيين خالل النصف الثاني 
 .3112معدالته في النصف األول من العام ذاته والنصف الثاني من عام 
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الجئًا في الفترة ( 111)في غضون ذلك وثق فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل سقوط 
موزعة بين داخل  ،3112ديسمبر  –ونهاية كانون األول  3112/يوليو -الممتدة بين تموز
أربعة "الجئًا داخل المدن والمخيمات السورية و 122" مئة وثالثة وستون "عدل وخارج وسورية بم

 .الجئًا في دول اللجوء الجديد 12"عشر 
ضحية  121" مئة وخمسون " أنثى مقابل 31"سبعة وعشرون " كما سجل بين الضحايا سقوط

 .طفالً  10" تسعة عشر"من الذكور،كما شكل األطفال من المجموع العام للضحايا 
أغسطس كان األعنف بين شهور النصف الثاني من  –يما كشفت مجموعة العمل أن شهر آب ف

يوليو حيث سجل  -ضحايا عن شهر تموز( 0)الجئًا بزيادة  20حيث شهد سقوط  3112عام 
 .ضحية 21سقوط 

ضحية وكذلك في الربع  21سبتمبر حيث سقط –بينما تراجعت أعداد الضحايا خالل أيلول 
ضحايا وفي  11وفي تشرين الثاني  31اكتوبر –ام حيث سقط في تشرين األول األخير من الع
 .ضحية 31كانون األول 

 
 4102/ كانون الثاني ــ يناير / 24/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان، ( 235211)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15500) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2111)

 .3112يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 11.3)أكثر من  •

 .3112كانون األول 
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 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم: مخيم اليرموك •
( 212)يومًا، والماء لـ ( 1112)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 022)لليوم 

 .ضحية( 182)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 810)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 1113)ع األهالي عنه منذ حوالي نزوح جمي: مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 11)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 222)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 


