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 انفجار خلفية على اليرموك مخيم في أمني توتر"

 "ناسفة عبوة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .السوري النظام سجون في التعذيب تحت يقضي فلسطيني الجئ •

 كرسيه ويصادر فلسطيني مقعد دخول يرفض عمان مطار أمن: ناشطون •

 .المتحرك

 بلدة أهالي على المساعدات بعض توزيع الخيرية فلسطين هيئة •

 .سورية جنوب المزيريب
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  ضحايا

 تحت بحمص العائدين مخيم أبناء من" العمر زياد طارق" الالجئ قضى

 العامين حوالي دام اعتقال بعد وذلك السوري، النظام سجون في التعذيب

 .والنصف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قضاء وثقت قد كانت سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة أن يذكر

 .السوري النظام سجون في التعذيب تحت فلسطينيا   الجئا  ( 426)

 

  التطورات آخر

 ناسفة عبوة أن السورية، المعارضة من مقربة إعالمية مصادر أكدت

 فلسطين دوار عند الديمقراطية الجبهة مقر من بالقرب أمس أول انفجرت

 وقوع عن أسفر االنفجار فإن المصادر لتلك ووفقا   بدمشق، اليرموك بمخيم

 .النصرة جبهة عناصر صفوف في إصابتين

 تنظيم من المقربة" األنصار" جماعة اتهمت النصرة أن المصادر وأضافت

 من العمل لمجموعة يتسن لم فيما الحادثة، تلك عن بالمسؤولية" داعش"

 .أخرى مصادر من األخبار صحة من التأكد سورية فلسطينيي أجل

 النظام بين اتفاق حول باألنباء، كبيرا   تضاربا   الماضية األيام شهدت وقد هذا

 جنوب من األخيرة عناصر انسحاب على ينص" داعش" وتنظيم السوري

 تصريحات أو أخبار أي تصدر لم اآلن حتى أنه إال الرقة، نحو دمشق،

 .إلغاءه أو تجميده تم إن وما االتفاق ذلك حول مؤكدة

 فلسطينيي أجل من العمل لمجموعة ناشطون نقل مختلف، موضوع وفي

 منعت، علياء الملكة مطار في األردنية السلطات أن تؤكد معلومات سورية،

 إلى" مصلح مرعي" المقعد السوري الفلسطيني الالجئ دخول أمس، أول
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 معاملته وتمت إصابته، مراعاة دون المطار في احتجازه تم حيث األردن،

 على ملقى وتركوه المتحرك كرسيه بمصادرة فقاموا إنسانية، غير بطريقة

 .له مساعدة أية تقديم دون األرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استقبال السعودية العربية المملكة قبول لوال أنه الناشطون، وأضاف

 .إنساني تعامل أو مساعدة أدنى دون المطار، أرض طريح لبقي" مصلح"

 الفلسطينيين الالجئين دخول تمنع األردنية السلطات أن بالذكر الجدير

 كان، سبب أي تحت أراضها إلى سورية في الحرب من الفارين السوريين

 .سنوات عدة منذ صدر رسمي حكومي قرار على بناء وذلك

 

  أهلي عمل لجان

 اإلسالمي، للشباب العالمية الندوة مع بالتعاون الخيرية فلسطين هيئة وزعت

 حيث المزيريب، بلدة في الفلسطينيين الالجئين على المساعدات بعض

 .الشتوية األغطية من مجموعة من المساعدات تكونت
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 معيشية أوضاع من يعانون سورية جنوب الفلسطينيين الالجئين أن يذكر

 دمار إلى درعا مخيم على المتكررة الغارات أدت حيث السوء، في غاية

 النزوح إلى العائالت من المئات أجبر ما المخيم، مساحة من %70 حوالي

 لطائرات الجوي القصف من األخرى هي تسلم لم والتي المزيريب بلدة إلى

 .السوري الجيش

 

/ ديسمبر ــ األول كانون/ 27/ حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

2015 

 الجئا  ( 45,000)و األردن في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 15,500) •

 وذلك مصر، في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 6000) لبنان، في سوريا   فلسطينيا  

 . 2015 يوليو لغاية" األونروا" وكالة اتاحصائي وفق

 خالل أوروبا إلى وصلوا سوريا   فلسطينيا   الجئا   ألف( 36) من أكثر •

 . األخيرة سنوات األربع

 القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 908) لليوم المخيم على العامة

 الحصار ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 468) لـ والماء يوما ،( 978) من

 . ضحية( 184)

 منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 . التوالي على يوما  ( 769) حوالي منذ

 بعد يوما  ( 970) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 . عليه المعارضة مجموعات سيطرة

 حوالي ودمار عنه المياه النقطاع أيام( 613) حوالي: درعا مخيم •

 . مبانيه من( 70%)

: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

 . فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا   هادئ الوضع

 وبين بينه الواصلة الطرقات جميع انقطاع استمرار: الشيح خان مخيم •

 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء المجاورة المناطق
 


