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 "لمخيم اليرموك بدمشق" داعش"تخوفات من اقتحام "

 
 

 

  المجلس المدني في مخيم اليرموك يطالب منظمة التحرير الفلسطينية الوقوف
 .على مسؤلياتها تجاه المخيم

  فلسطينيين في حمص، واألونروا توزع مساعداتها األمن السوري يعتقل الجئين

 .وتستثني المعتقلين منها

 (362 )يوماً ومخيم درعا بال مياه. 

 عودة التيار الكهربائي إلى مخيم النيرب. 
 ارتفاع إيجارات المنازل يضيف أعباًء اقتصادية على كاهل فلسطينيي سورية. 

 مهاجراً ( 054)لبحرية اإليطالية تنقذ سفينة تقل ا. 
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 آخر التطورات
على منطقة حي  "داعش"ي العراق والشام أو ما يعرف بـ بعد سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية ف

الزين الذي يقع جنوب مخيم اليرموك منذ خمسة أيام، سادت حالة من الخوف بين األهالي 
إقدام والتنظيمات والمجموعات المحسوبة على المعارضة السورية المسلحة داخل المخيم من 

المخيم والسيطرة عليه، مما جعل تلك المجموعات في حالة استنفار دائم في "على اقتحام " داعش"
 .من التقدم باتجاه المخيم" داعش"المنطقة المجاورة لحي الزين وذلك لمنع أي تقدم لعناصر تنظيم 

لفلسطينية وفي سياق آخر طالب المجلس المدني في مخيم اليرموك في رسالة لمنظمة التحرير ا
وقيادتها بأن يتحملوا المسؤوليات التاريخية والوطنية لفك الحصار عن المخيم، حيث طالب 
المجلس عبر رسالته التي نشرت على الصفحة الرسمية له على موقع الفيس بوك بالتدخل السريع 
ة إليجاد حل عملي إنقاذي يضمن استمرارية قيام المخيم بدوره السياسي المتعلق بحق العود

والعمل إلعادة إدخال أهالي المخيم إليه، فيما شدد على ضرورة االتصال بكافة األطراف المعنية 
 .لوضع حد لما يواجه المخيم من حصار ومصاعب وأعمال حربية واغتياالت واعتقاالت

 
يشار أن مخيم اليرموك يرزح تحت حصار قوات الجيش النظامي السوري والمجموعات 

على التوالي مع استمرار انقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 645)الموالية له منذ الفلسطينية 
ومنع دخول المساعدات الغذائية والصحية  ،يومًا على التوالي( 115)يومًا، والماء لـ ( 525)

لألسبوع الرابع على التوالي، وسط مخاوف من عودة شبح الموت جوعًا خاصة في توقف ادخال 
 .ة العاجلة منذ حوالي الشهرالمساعدات الغذائي
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أما في حمص فقد شهد مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين اعتقال قوات األمن السوري لكل من 
يوم ( مؤيد رياض عوض)والشاب  2014/12/29يوم اإلثنين " رامي محمد الرفاعي"الشاب 
ئاً  حتى واقتادتهما إلى جهة مجهولة وال يعرف عن مصيرهما شي 2114/12/01الثالثاء 

الجئ فلسطيني معتقل من مخيم حمص في  101اللحظة، يذكر أن مجموعة العمل وثقت أسماء 
ممن وثقت ( 827)حين بلغ العدد اإلجمالي للمعتقلين الفلسطينيين منذ بدء الحرب في سوريا 

بتوزيع الدفعة الرابعة من " األونروا"مجموعة العمل أسماؤهم، ومن جانب آخر قامت وكالة 
المسافرين عن و  المعتقلينو  داتها على أهالي المخيم في حين تم اقتطاع أسماء الموقوفينمساع

ذويهم وحرمانهم من المساعدات المقدمة والتي لم تتضمن المساعدات الموزعة المنحة المالية إلى 
ذلك يعاني المخيم من أزمات اقتصادية متعددة أبرزها نقص المواد الغذائية وشح المحروقات، 

ساعة في اليوم، يتزامن  16قطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر ومتواصل ولمدة تصل إلى وان
ذلك مع حاجة األهالي إلى التدفئة ولجوئهم إلى الحطب والغاز على الرغم من غالء المواد ثالثة 

نتيجة تشديد الحواجز التابعة للجيش النظامي لحركة دخول البضائع  ،أضعاف سعرها الحقيقي
 .مخيمإلى ال

 
 توزيع المساعدات في مخيم العائدين بحمص

وعلى صعيد آخر شهد مخيم النيرب في حلب عودة التيار الكهربائي إلى منازله وذلك بعد 
يأتي ذلك في وقت لجأ فيه األهالي إلى المولدات وشراء واستئجار الكهرباء  ،انقطاع دام عدة أيام

فيما اليزال المخيم يعاني من شح المحروقات باإلضافة إلى  ،نتيجة تواصل انقطاع الكهرباء
وشكوى األهالي  ،حواجز الجيش النظامي السوريو  الحطب وغالء أسعارها نتيجة تحكم التجار

كل ذلك يترافق مع ضعف األعمال وانتشار البطالة وانعدام الموارد  ،من تهميش األونروا لهم
 .المالية
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 النيربتصليح الكهرباء في مخيم 

وباالنتفال إلى الجنوب السوري حيث يدخل انقطاع المياه عن مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين 
على التوالي، األمر الذي اضطر سكانه للسير مسافات طويلة من أجل جلب مياه ( 250)يومه 

الشرب مما يعرض حياتهم للخطر بسبب انتشار القناصة على المباني المطلة على شوارع 
، يأتي ذلك وسط عدد من األزمات االقتصادية والمعيشية التي يشكو منها األهالي كغياب المخيم

معظم الخدمات األساسية من مشافي وكهرباء واتصاالت، وعدم توفر المواد الغذائية والمحروقات 
من منازل المخيم قد أصبحت غير قابلة للسكن، % 81وغالء أسعارهما، يذكر أن ما يقارب من 

ب القصف العنيف الذي تعرض له المخيم خالل األشهر الماضية، مما أجبر المئات وذلك بسب
 .من العوائل على ترك المخيم والنزوح إلى المناطق المجاورة وذلك خوفًا على حياتهم

الجدير بالذكر أن جميع الالجئين الفلسطينيين النازحين عن مخيماتهم في سورية يعانون من 
برزها ارتفاع إيجارات المنازل في المناطق التي نزحوا عليها حيث أزمات اقتصادية متعددة أ
، ويأتي هذا الغالء في ظل انتشار البطالة حيث $061وحتى  $161يتراوح إيجار المنزل بين 

أن معظم الالجئين قد فقدوا أعمالهم بسبب الحرب، يشار أن حي الزاهرة والميدان وجرمانا وبلدة 
 .كثر المناطق التي تستقبل الالجئين النازحين عن مخيماتهمقدسيا ومخيم خان دنون من أ

مهاجرا وذلك بعد  461أنها سيطرت على سفينة تقل  ،أما في إيطاليا فقد أعلنت البحرية اإليطالية
وتحمل السفينة اسم عز الدين ويبلغ .أن تعطلت السفينة وهجرها طاقمها ليل الخميس الجمعة

راليون، وبعد تعطل محركاتها تمكن أحد الركاب من تشغيل مترا، وهي مسجلة في سي 80طولها 
بالغهم بأن الطاقم هجر السفينة  جهاز الالسلكي الموجود على متنها لالتصال بخفر السواحل وا 
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مهاجرا  857تأتي هذه المأساة بعد يومين على إنقاذ البحرية اإليطالية , وترك الركاب لمصيرهم
التي ترفع "سكاي ام "ينيين كانوا على متن سفينة الشحن بلو سريًا أغلبهم من السوريين والفلسط

كانت األمواج تتقاذفها في البحر األدرياتيكي قبالة سواحل بوليا و  العلم المولدافي، هجرها طاقمها
 .أيضا

 
 قوارب الموت

 2102يناير  –كانون الثاني  2المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيا سوريًا وصولوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 23922)عن ما ال يقل  •

 .األخيرة
ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها  (2596)  •

الجئًا قضوا إثر ( 268)الجئًا قضوا تحت التعذيب، و( 282)امرأة، و( 168)بينهم 
 .الجئًا قضوا بسبب القصف( 988)ميدانيًا، الجئًا أعدموا ( 88)قنصهم و

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
يومًا، والماء لـ  )626)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 286)لليوم 

 .ضحية( 028)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 006)
 (14348)الجئ فلسطيني سورية فروا من سورية إلى بلدان الجوار منهم ألف  (80) •

لغاية " األونروا"في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات وكالة ( 82111)الجئًا في األردن و
 .2114نوفمبر 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي( 888)
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .أيام على التوالي( 808)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 609)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه( %31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 262)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


