
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1856العدد: 
03-12-2017 

 اشتباكات بين المعارضة السورية المسلحة و"داعش" في مخيم اليرموك.• 

 إعادة ترميم مدرسة الجليل في مخيم حندرات بحلب.• 

عمدة جزيرة ليسفوس يتهم الحكومة اليونانية واالتحاد األوروبي بتحويل الجزر إلى "غوانتانامو أوروبي • 

 لالجئين".

 "داعش" ينهب ما تبقى من منازل الالجئين في مخيم اليرموك بدمشق



 

 

 آخر التطورات 

أكد مراسلنا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق أن عناصر تنظيم "داعش" يقومون 
سيطرتهم، حيث يقوم عناصر التنظيم بنهب ما تبقى من منازل الالجئين الفلسطينيين في مناطق 

بجمع األثاث الخشبي من المنازل وتجميعها في مستودعات وورش، ومن ثم تقطيعها وتحويلها إلى 
 أخشاب تمهيدًا لبيعها كحطب للتدفئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إلى ذلك أشار مراسلنا أن اشتباكات عنيفة كانت قد اندلعت بين مجموعات "داعش" وفصائل 
، أول أمس، استخدمت فيها األسلحة المتوسط والقنابل، حيث دارت المعارضة السورية المسلحة

المواجهات بين تنظيم "داعش" وعناصر "جيش اإلسالم" على محور "حي الزين" واستمرت لعدة 
 ساعات.



 

وفي موضوع مختلف، باشرت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بالتعاون مع الهالل األحمر 
 م مدرسة الجليل داخل مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب.السوري بمدينة حلب ترمي

( طالب وطالبة من أبناء 145وقامت اللجنة المكلفة بتركيب أبواب ونوافذ المدرسة التي تضم )
المخيم العائدين، حيث بدأ تعليمهم في مدرسة مقامة في إحدى بيوت المخيم المدمرة التي ال تحتوي 

 مياه أو وسائل تدفئة.  على نوافذ أو أبواب أو

عائلة من سكانه على الرغم من 150وكان مخيم حندرات شهد في اآلونة االخيرة عودة أكثر من 
% من المخيم دمارًا كليًا وجزئيًا، بسبب المعارك التي اندلعت فيه، واستهدافه  90دمار أكثر من 

 من قبل قوات النظام السوري بالصواريخ والبراميل المتفجرة

ي اليونان، فاتهم عمدة جزيرة ليسفوس متليني اليونانية حكومة بالده واالتحاد األوروبي بتحويل أما ف
جزيرة ليسفوس متليني والجزر اليونانية األخرى إلى "غوانتانامو أوربي لالجئين"، ودعا إلى مظاهرات 

ية لمعالجة في أثينا للضغط على الحكومة اليونان 2017-12-5حاشدة لليونانيين يوم الثالثاء 
 مشكلة تكدس الالجئين بالجزر اليونانية.

طلبًا بالتوقف عن بناء خيم جديدة في  2017-11-29في حين أصدر عمدة جزيرة خيوس يوم 
محيط مخيم فيال، وذلك للضغط على الحكومة اليونانية لنقل الالجئين إلى البر اليوناني الرئيسي 

بالالجئين، ويتواصل تجميد أعمال توسيع الكامب وإنقاص عدد الالجئين في المخيم الذي يكتظ 
 على األقل حتى الشهر األول من السنة الجديدة.

 

 

 

 

 

 



 

يكون هذا القرار يزيد من معاناة الالجئين، لكون القادمين  أالمن جانبهم قال ناشطون أنهم يأملون 
كبير لالجئين الجدد إلى جزيرة خيوس من الصعب عليهم إيجاد مأوى لهم في الكامب بسبب العدد ال

 في ظروف البرد والمطر.

آالف  10وتعتبر جزيرة ليسفوس األعلى بعدد الالجئين من بين الجزر األخرى، حيث تضم قرابة 
الجئ فلسطيني من سورية في الجزر اليونانية،  500الجئ، يشار إلى أن الالجئين بينهم أكثر من 

 للجوء والنقل إلى البر اليوناني.يعيشون أوضاعًا معيشية صعبة إضافة إلى بطء إجراءات ا

 2017ديسمبر  -كانون األول  2فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( 463( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3615• )
 امرأة.

 ( امرأة.105ي بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السور 1643• )

القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 
 ( على التوالي.1599يومه )

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

( 1176( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ )1336مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) انقطاع المياه عن• 
 يومًا.

% 80( يومًا، ودمار أكثر من 435يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )• 
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئيًا. 

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

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8آالف، وفي تركيا )


