
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1878العدد: 
25-12-2017 

 العبوات الناسفة مصدر قلق كبير بين أبناء المزيريب جنوب سورية •

 نسمة عدد فلسطينيي سورية بحسب نتائج مشروع التعداد العام للسكان والمساكن الفلسطينية في لبنان 18601 •

 بلدية أثينا تعلن عن إجراءات لحماية الالجئين من الطقس البارد •

 "وسط تكتم شديد: وفد من "هيئة تحرير الشام" يخرج من مخيم اليرموك للتفاوض مع النظام"



 

 آخر التطورات

نقل مراسل مجموعة العمل عن مصادر جنوب دمشق، نبأ خروج وفد من هيئة تحرير الشام من 
ليرموك إلى العاصمة دمشق للتفاوض مع النظام السوري، ولم تتضح تفاصيل القضايا التي مخيم ا

 سيتفاوض عليها.

وكانت "هيئة تحرير الشام" إحدى فصائل المعارضة المسلحة في سورية، أكدت في وقت سابق أن 
بين النظام مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين هو خامس البلدات التي جرى توقيع االتفاق بشأنها 

 السوري و"جيش الفتح" فيما يعرف باتفاق "البلدات األربع".

وينص االتفاق على "أن المرحلة األولى منه تقضي بإدخال المساعدات الغذائية والطبية لمناطق 
سيطرة "تحرير الشام" في مخيم اليرموك وإخراج الحاالت المرضية المستعجلة، إضافة إلى خروج 

 من األهالي في مخيم اليرموك في المرحلة.المقاتلين ومن يرغب 

 
في جنوب سورية يعيش أبناء المزيريب حالة قلق كبيرة بسبب انتشار العبوات الناسفة المزروعة 

 في البلدة، ووفقًا لمراسلنا قامت قوات المعارضة المسلحة بحملة أمنية في البلدة إلزالة العبوات.

مجموعات "داعش" النائمة في البلدة إلى جانب مجموعات وقال مراسلنا أن الفصائل المسلحة، تتهم 
أمنية تابعة للنظام السوري وأجهزة استخبارات خارجية، بهدف القيام بعمليات اغتيال تستهدف قادة 

 وأفراد مجموعات المعارضة المسلحة.



 

ت وتشهد مناطق سيطرة المعارضة جنوب سورية عموماً والمزيريب خصوصاً ارتفاع معدل االغتياال
التي تستهدف أبناء المنطقة، والتي وصفها أحد السكان بأنها تهدد البلدة، وخاصة أن الفاعل والجهة 

 التي تقف خلفها مجهولة في ظل حالة فلتان أمني تشهدها المنطقة بّرمتها.

أما في لبنان كشفت النتائج النهائية لمشروع "التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات 
ت الفلسطينية في لبنان، الذي نفذته "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" بالشراكة مع ادارة والتجمعا

االحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أن أعداد الالجئين في لبنان 
تجمعًا فلسطينيًا في  156مخيمًا و 12يعيشون في  2017نسمة خالل عام  174.422بلغ 

 ت الخمس في لبنان. المحافظا

 
فيما أظهرت نتائج التعداد العام للسكان أن عدد الجئي فلسطين المهجرين من سورية إلى لبنان 

عائلة تعيش داخل المخيمات الفلسطينية،  2202عائلة منها  8487نسمة، بما يعادل  18601بلغ 
ة في مناطق عائل 1199عائلة تقطن في التجمعات المحاذية للمخيمات، فيما تعيش  1055و

تتوزع في المخيمات  8487متفرقة من لبنان، وأشار اإلحصاء أن العائالت الفلسطينية السورية الـ 
عائلة في مخيم  253في مخيم عين الحلوة، و 1523الفلسطينية النحو التالي: في مخيمات صيدا، 

عائلة في  560عائلة في مخيم برج الشمالي، و 1444المية ومية، أما في مخيمات صور تقطن 
عائلة في مخيم  537عائلة في مخيم البص، وفي مخيمات بيروت تقطن  412مخيم الرشيدية، و

عائالت في مخيم  8عائلة في مخيم مار إلياس،  55في مخيم البرج الشمالي، و 687شاتيال، و
عائلة في  1015عائلة في مخيم البداوي، و 1367ضبيه، في حين تسكن في مدينة طرابلس، 

 عائلة تقطن في مخيم ويفيل.  626هر البارد، وفي مدينة بعلبك أظهرت اإلحصائيات أن مخيم ن



 

وبينت نتائج احصائيات لمشروع "التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات 
الفلسطينية أن العائالت الفلسطينية السورية تتوزع على المناطق الخمسة في المدن اللبنانية بنسب 

صور  -%  21.8طرابلس  -%  31.3صيدا  - %11.3البقاع  -%  9.1ة )بيروت متفاوت
 %.  7.1الشوف  –%  15.3

في حين يقدَّر عدد الالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان، بحسب إحصائيات األونروا حتى 
 ( ألف.31بحوالي ) 2016نهاية كانون األول عام 

ي العاصمة اليونانية أثينا عن إجراءات لحماية الالجئين في سياق مختلف أعلنت السلطات البلدية ف
 والفئات الضعيفة األخرى في العاصمة من الطقس البارد.

وقالت السلطات البلدية أنها ستفتح قاعة ساخنة في مركز أثينا الثقافي في شارع األكاديمية أمام 
شخاص المحتاجين ويمكن لأل 2017-12-22الجمهور في الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة 

 للحصول على معلومات.  1595االتصال برقم المساعدة 

كما قالت أن الفرق البلدية ستكون نشطة وسط المدينة بحثًا عن المشردين لتزويدهم باألغطية 
 والمالبس والمعلومات عن المالجئ المنظمة التي ستأوي الالجئين والمشردين.

الجئًا فلسطينيًا من سورية أوضاعَا صعبة  500ر من في حين يعيش آالف الالجئين من بينهم أكث
 في الجزر اليونانية وينتظرون قرار ترحيلهم إلى العاصمة أثينا.

 
 

 



 

 2017ديسمبر  -كانون األول  24فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3625) •
 أة.( امر 463)

( 106( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1644) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1621يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 204) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1358انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1198)

ًا، ودمار أكثر ( يوم457يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي.  %80من 

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 لسطينيي سوري.( آالف، وفي غزة ألف ف8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


