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صابة الجئ فمسطيني " اشتباكات في محيط مخيم الرمل بالالذقية، وا 
 "برصاص قناص بالقرب من مخيم النيرب

 
 

 
  إثر اشتباكات في اليرموك" فتح االنتفاضة"مقتل أحد عناصر مجموعات. 

 ستمرار توتر األوضاع األمنية في مخيم خان الشيح والمناطق المحيطة به .

 5000 " أسرة فلسطينية في منطقة قدسيا بريف دمشق تعاني من أوضاع
. معيشية قاسية

 أزمات اقتصادية يعاني منها سكان مخيم العائدين بحمص. 

 األمن السوري يفرج عن الجئ فلسطيني بعد اعتقاله قرابة العام. 

  الجئاً فلسطينياً سورياً كانوا محتجزين في طرابلس17ليبيااإلفراج عن  .

 
 

 مخيم الرمل
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 الضحايا
" سعيد نصر السعدي"المقربة من الجيش السوري النظامي، عن مقتل " فتح االنتفاضة"أعمنت 

وذلك عبر صفحتيا عمى موقع الفيسبوك، حيث قالت أنو قضى إثر االشتباكات مع مجموعات 
 .تابعة لممعارضة المسمحة في مخيم اليرموك

 
 سعيد نصر السعدي

 آخر التطورات
شيدت منطقة الغراف المجاورة لمخيم الرمل لالجئين الفمسطينيين في الالذقية وقوع اشتباكات 
وسط أنباء تتحدث عن انشقاق عدد من عناصر المجان الشعبية التابعة لمجيش النظامي، مما 

. أدى النتشار حالة من التوتر بين أىالي المخيم
ويذكر أن مخيم الرمل يعد من المخيمات اليادئة نسبيًا في سورية، حيث تتركز معاناة الالجئين 
عمى الجانبين االقتصادي خاصة فيما يتعمق بالبطالة وغالء المعيشية، واألمني بسبب انتشار 

. الحواجز العسكرية في محيطو
برصاص قناص وذلك أثناء عودتو " جمال عبد الناصر باكير"وفي سياق مختمف أصيب الشاب 

إلى مخيم النيرب لالجئين الفمسطينيين بحمب، يذكر أن الطريق الواصل بين المخيم وحمب قد تم 
. أغالقو لفترة في اآلونة األخيرة وذلك بسبب عمميات القنص من جية منطقتي العامرية والراموسة



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

أما في ريف دمشق فقد شيد مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين حالة من اليدوء الحذر تخممو 
تحميق لمطيران الحربي في سمائو تزامن ذلك مع سماع أصوات اشتباكات متقطعة مصدرىا 

المناطق والمزارع المحيطة بالمخيم، إلى ذلك يعاني سكان مخيم خان الشيح من استمرار توتر 
األوضاع األمنية في المناطق المجاورة ليم، مما جعل مخيميم عرضة لمقصف وسقوط عدد من 

 إلى ذلك ،القذائف والبراميل المتفجرة التي نجم عنيا وقوع العديد من الضحايا والجرحى بينيم
يشكو األىالي من استمرار تعرض الطريق الوحيد الذي يصل بين المخيم والمناطق المجاورة لو 
وىو طريق زاكية لمقصف والقنص ما انعكس سمبًا عمى وضعيم المعيشي وخمق أزمات عديدة 
منيا نقص حاد بالمواد الطبية والغذائية وذلك بسبب االنقطاع المتكرر لمطرقات الواصمة بين 

. المخيم ومدينة دمشق
أسرة فمسطينية نازحة عن مخيماتيا في سورية إلى " 5000"وفي ريف دمشق أيضًا تعاني حوالي 

بمدة قدسيا، من أوضاع وظروف معيشية قاسية نتيجة غالء األسعار وانتشار البطالة بينيا وكذلك 
بسبب عدم وجود دخل مادي ألغمب ىذه العائالت التي اضطرت ألن تستأجر بيوت بأسعار 

مرتفعة ما سبب ليم أزمة اقتصادية ومادية فوق نكبتيم وفقدانيم لبيوتيم وممتمكاتيم في المخيمات 
. الفمسطينية

 
بمدة قدسيا 

أما في حمص فال تزال معاناة سكان مخيم العائدين مستمرة بالتفاقم وذلك بسبب تردي األوضاع 
األمنية في المناطق المحيطة بالمخيم، والتشديد األمني الذي يفرضو الجيش النظامي عمى 
مداخل المخيم الثالثة، إلى ذلك أعرب العديد من أبناء المخيم وأصحاب المحالت فيو عن 

وتكرارىا في  " ساعة12تصل "غضبيم الشديد من زيادة فترات انقطاع التيار الكيربائي التي 
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األمر الذي يؤدي لتكبدىم خسائر مالية فادحة، كما يشكو سكان ، اليوم الواحد أكثر من مرة
المخيم من منع حواجز الجيش النظامي إدخال مادة البنزين والمازوت وغاز الطيي إلى داخل 

. المخيم
من أبناء مخيم النيرب " ابراىيم حنينو"وعمى صعيد آخر أفرج األمن السوري يوم أمس عن الشاب 

في حمب، وذلك بعد اعتقال دام قرابة العام، وفي سياق متصل أفرج أول أمس عن سبعة عشر 
الجئًا فمسطينيًا سوريًا كانوا مختطفين من جماعة مجيولة اليوية في ليبيا، وبحسب افادة أحد 

أقارب المختطفين أن عددىم يبمغ سبعة عشر شخصًا، وقد تم اختطافيم في مدينة طرابمس الميبية 
أثناء محاولتيم اليجرة إلى الدول األوربية بحثًا عن األمن واألمان، وأضاف أن الُمختطفين كانوا 

قد طالبوا من الالجئين فدية مالية مقابل اإلفراج عنيم، إال أن األىالي استنجدوا بأحد الشخصيات 
 .المعروفة في تمك المنطقة ما أسفر عن اإلفراج عنيم دون أي شروط

 
 المخيمات الفمسطينية في سورية احصائيات وأرقام

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى المخيم لميوم : مخيم اليرموك• 
 يومًا عمى التوالي، 59 يومًا، والماء لـ 572 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر من 489

.  ضحية155عدد ضحايا الحصار 
. الجئًا فمسطينيًا سوريًا قضوا خارج سورية" 41• "
.  قضوا بسبب االشتباكات في سوريةجيش التحرير الفمسطينيعنصرًا من " 93• "
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم الحسينية• 

.  يومًا عمى التوالي391
 360الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم السبينة• 

. يومًا عمى التوالي
 يومًا بعد سيطرة مجموعات 560نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات• 

. لمعارضة عميو
 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات األساسية 206حوالي : مخيم درعا• 

. داخمو
استمرار النقطاع الطرقات الواصمة بينو وبين مركز المدينة باستثناء طريق : مخيم خان الشيح• 
". خان الشيح- زاكية"

. استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة: مخيم خان دنون• 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7?source=feed_text
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. استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ أكثر من عام: مخيم النيرب• 
الوضع ىادئ نسبيًا مع :  في حمص وحماةالعائدين والرمل والسيدة زينبمخيمات جرمانا و• 

 .استمرار األزمات االقتصادية فييا

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86?source=feed_text

