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 "6102الجئًا فلسطينيًا قضوا حتى نهاية عام ( 6952)"

 
 

 

 احتدام االشتباكات في المناطق المتاخمة لمخيم جرمانا بريف دمشق. 
 منازلهم الجيش النظامي يمنع أهالي مخيمي الحسينية والسبينة من العودة إلى. 

 حركة فتح تحيي الذكرى الخمسين النطالقتها في مخيم اليرموك. 
  الجئون فلسطينيون من سورية يحتجون على قرار إخالء مركز إيوائهم في

 .كيليس التركية
  خفر السواحل اإليطالي ينقذ مركب يقل على متنه عدداً من الفلسطينيين

 .والسوريين
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 آخر التطورات
 من أجل فلسطينيي سورية عبر موقعها على شبكة االنترنت أعلنت مجموعة العمل
"actionpal.org.uk"   قد بلغ  4102أن عدد الضحايا الذين قامت بتوثيقهم حتى نهاية عام

بدمشق، ضحايا قضوا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين ( 0101)ضحية، منهم ) 4952)
فيما نّوهت المجموعة أنها بصدد إصدار تقريرها التفصيلي عن الضحايا الفلسطينيين الذي قضوا 

 .إثر الحرب الدائرة في سورية خالل األيام القليلة القادمة

 
وعلى صعيد آخر سمعت أصوات انفجارات قوية هزت أرجاء مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين 

االشتباكات بين قوات المعارضة السورية وقوات النظام السوري في بريف دمشق نتيجة احتدام 
المناطق المتاخمة للمخيم، ما تسبب بحالة من الرعب والهلع بين سكانه الذين يشتكون من 
االكتظاظ ونقص الخدمات األساسية وشح المواد الغذائية واألدوية والمحروقات، يشار أن مخيم 

حة إليه من المخيمات الفلسطينية والمناطق المتاخمة له بسبب جرمانا يستقبل آالف األسر الناز 
 .تردي األوضاع األمنية لديه

وفي سياق ذي صلة يستمر الجيش النظامي والمجموعات الفلسطينية الموالية له بمنع أهالي 
مخيمي الحسينية والسبينة من العودة إلى منازلهم دون أسباب واضحة حيث سيطر الجيش 

بشكل كامل على تلك المخيمات بعد اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش  السوري النظامي
النظامي وبعض الفصائل الفلسطينية الموالية له من جهة، وبين مجموعات من الجيش الحر من 
جهة أخرى حيث انتهت تلك االشتباكات بفرض الجيش النظامي لسيطرته بشكل كامل على مخيم 

، فيما تستمر الفعاليات 4102مخيم السبينة منذ نوفمبر  وعلى ،4102الحسينية منذ أكتوبر 
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الداعية إلى عودة أبناء المخيمين إلى منازلهم، ويذكر أن أهالي المخيمين قد توزعوا على 
المخيمات والبلدات المجاورة مما أضاف عليهم المزيد من األعباء االقتصادية خاصة مع ارتفاع 

 .إيجارات المنازل وانتشار البطالة
ا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق فقد أحيت حركة فتح في مخيم اليرموك أم

لالجئين الفلسطينيين بدمشق الذكرى الخمسين النطالقة حركتهم وذلك عبر مسيرة جابت شوارع 
المخيم حيث رددوا شعارات الحركة ودعوا إلى تحييد المخيم، وذلك قبل أن يتوجهوا إلى مقبرة 

المخيم لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، من جهة أخرى يستمر فريق الخدمات في  الشهداء في
مؤسسة جفرا في تقديم خدماته اإلغاثية لألهالي المحاصرين وذلك في محاولة منهم تخفيف آثار 

القيادة العامة على  –الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
زالة مخلفات القصف ) 922)المخيم منذ  يومًا، حيث يقوم الفريق بعمليات تنظيف الشوارع وا 

المتكرر الذي يتعرض له المخيم، كما يستمر الفريق في محاولة تأمين بعض المياه لألهالي، 
( 091)يومًا، يشار أن الحصار قد أسفر وقوع ( 002)يذكر أن انقطاع المياه مستمر منذ حوالي 

 .خيمضحية من أبناء الم

 
 مخيم اليرموك شوارع تنظيف

أما في تركيا فقد نفذت عدد من العائالت الفلسطينية القادمة من سورية احتجاجًا على قرار إخالء 
مركز اإليواء الذي يلجأون إليه منذ وصولهم إلى مدينة كيليس، حيث طالب المحتجون تأمين 
مأوى بديل لهم في حال إخالء مركز اإليواء، مشددين على أن أوضاعهم االقتصادية والمعيشية 
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يذكر أن الشرطة التركية كانت قد حضرت إلى  ،الصعبة تحول دون قدرتهم على استئجار منازل
 .مكان االعتصام وقامت باالستماع لمطالب المعتصمين وذلك بحضور مندوب عن مكتب الوالي

 /49وباالنتقال إلى إيطاليا حيث قام خفر السواحل االيطالي بإنقاذ مركب انطلق من مرسين 
نون األول من الشهر الجاري وكان يقل على متنه عددًا من الالجئين الفلسطينيين ديسمبرــ كا

السوريين والسوريين، حيث أوضحت السلطات اإليطالية بأن أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى 
 .إيطاليا هذا العام فاق عشرات المرات األعوام السابقة
اضطرت إلى ركوب ما بات يعرف بقوارب يذكر أن المئات من العائالت الفلسطينية السورية 

الموت التي تنطلق من الشواطئ المصرية والليبية والتركية حيث تنقل الالجئين إلى الشواطئ 
 .األوروبية دون توافر أدنى شروط السالمة

 
 كانون األول الجاري -ديسمبر10المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيا سوريًا وصولوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات  (63511)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها بينهم  (2596)  •
الجئًا قضوا إثر قنصهم ( 628)الجئًا قضوا تحت التعذيب، و( 681)امرأة، و( 093)
 .الجئًا قضوا بسبب القصف( 582)الجئًا أعدموا ميدانيًا، ( 82)و

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
( 002)يومًا، والماء لـ ) 242)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 922)لليوم 

 .ضحية( 091)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
 )الجئ فلسطيني سورية فروا من سورية إلى بلدان الجوار منهم  فأل (80)  •

" األونروا"في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات وكالة ( 24111)والجئًا في األردن 14348)
 .4102لغاية نوفمبر 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي( 222)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .أيام على التوالي( 202)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 206)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه
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 .من مبانيه( %61)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 420)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 


