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قصف واشتباك في مخيم اليرموك وسط مخاوف من عودة الموت جوعًا "
 "إليه

 
 

 

 فلسطينيان سوريان يقضيان يوم أمس. 

 أزمات معيشية خطيرة يعاني منها أهالي مخيم درعا جنوب سورية. 

  الطيبة المجاورة لمخيم خان دنون بريف دمشققصف على بلدة. 

 األمن السوري يعتقل الجئين اثنين من ريف دمشق. 

 سكان مخيم النيرب بحلب يحيون ذكرى المولد النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. 
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 ضحايا 
" محمد النبهاني"وردت أنباء لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن قضاء من الشاب 

أبناء مخيم درعا، تحت التعذيب في سجون النظام السوري، فيما لم يتسن للمجموعة التأكد من 
 .من صحة الخبر من مصدر آخر

 
 محمد النبهاني

أثناء محاولته الوصول إلى الشمال األوروبي، حيث " سعيد محمد صالح"إلى ذلك قضى الشاب 
عثر على جثمانه متجمدًا في احدى الغابات وذلك أثناء محاولته الوصول إلى اليونان، يذكر أن 

وهو  إياهاابنته ذات الخمسة أعوام كانت برفقته أثناء تلك الرحلة حيث قضى والدها محتضنًا 
 .قارص في تلك الغابةيحاول أن يقيها البرد ال

 
 سعيد محمد صالح
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 آخر التطورات
هد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق أعمال قصف واشتباكات متقطعة حيث ش

استهدفت مناطق متفرقة منه بعدد من القذائف فيما اندلعت اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش 
جهة وبين مجموعات محسوبة على المعارضة النظامي والمجموعات الفلسطينية الموالية له من 

من جهة أخرى، إلى ذلك أدى استمرار الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي وبعض 
على التوالي، والذي يترافق مع توقف إدخال ( 745)المجموعات الفلسطينية الموالية له لليوم 

سسات بإدخالها منذ حوالي المساعدات العاجلة التي كانت تقوم وكالة األونروا وبعض المؤ 
الشهر، إلى ازدياد احتماالت عودة شبح الموت جوعًا خاصة مع استمرار انقطاع المياه عن 

يومًا مما أدى إلى انتشار العديد من األمراض الكلى والجلد، يذكر أن ( 115)المخيم منذ 
مات الطبية الجئًا قضوا بسبب الجوع ونقص الخد( 171)مجموعة العمل قامت بتوثيق أسماء 

 .داخل المخيم
وفي سياق ليس ببعيد يعيش من بقي من أهالي مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين معاناة حقيقية 

يحرم أبناء المخيم ( 464)فلليوم  ،تترافق مع حمالت القصف المستمرة بالطائرات وقذائف الهاون
في حين  ،ري النظاميمن الماء كأمر واقع بفعل الحصار المفروض من قبل قوات الجيش السو 

األمر الذي أدى إلى انتشار األمراض  ،لجأ األهالي إلى مياه اآلبار بعد شرائها من الصهاريج
يترافق ذلك انقطاع الكهرباء ولفترات طويلة فتزداد عدد  ،الجلدية بسبب تلوث المياهو  الهضمية

نا يتم القطع أليام واحيا ،ساعة يومياً  42ساعات التقنين في التيار الكهربائي لتصل إلى 
باإلضافة إلى توقف خدمات الهاتف السلكي والالسلكي بشكل كامل منذ أكثر من  ،متواصلة

أما المحروقات فتشهد ارتفاعًا كبيرًا بسبب ابتزاز التجار وحواجز الجيش النظامي السوري  ،عام
وجدت كذلك بلغ  إن$ 71وتحكمهم بأسعار المواد الداخلة للمنطقة، فسعر اسطوانة الغاز تجاوز 

 .مع شح في مادة المازوت والبنزين$189 سعر طن الحطب للتدفئة ما يقارب 
مما أدى انتشار  ،يأتي ذلك في ظل غياب عمل المرافق العامة وفرق العمل الخدماتية واإلغاثية

كذلك توقف عمل  ،المدمرةو  في أغلب البيوت المهجورة( الفئران -الجرذان )القوارض بشكل كبير 
األونروا في المخيم وخاصة المراكز الطبية والتي أغلق العمل بها للعام الثاني على التوالي بسبب 
تعرضها للقصف، يذكر أن القسم األكبر من أبناء المخيم قد اضطروا للنزوح عنه بسبب القصف 

 .والواقع المعيشي المأسوي الذي وصل إليه مخيمهم
هدت بلدة الطيبة المجاورة لمخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين أعمال أما في ريف دمشق فقد ش

قصف حيث سمعت أصوات عدة انفجارات ناجمة عن قصفها، فيما تسود المخيم حالة من التوتر 
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بسبب الخوف من امتداد أعمال القصف واالشتباكات إلى مخيمهم الذي يعاني من أوضاع 
العائالت النازحة عن مخيماتها بسبب القصف  معيشية صعبة خاصة مع استقباله لمئات

 .واالشتباكات
وذلك قبل " محمود إبراهيم الحامد"وفي ريف دمشق أيضًا سجل اعتقال األمن السوري لكل من 

خليل صالح "، كما تم اعتقال "كوكب"يومين حيث تم اعتقاله من قبل عناصر حاجز بلدة 
جديدة عرطوز، يشار أنه كان قد سجل قبل  قبل حوالي األسبوع من منزله الكائن في" شاكوش

 .وذلك عبر حاجز تابع لألمن السوري الشيح خان مخيممن أبناء  6أيام اعتقال 
وباالنتقال إلى حلب حيث أحيا أهالي مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين ذكرى مولد النبي محمد 

ذكر أن مخيم النيرب صلى هللا عليه وسلم، وذلك في مسجد شهداء األقصى داخل المخيم، ي
يخضع لسيطرة الجيش السوري النظامي وكان قد شهد محيطه خالل الفترات الماضية العديد من 

 .االشتباكات بين الجيش النظامي ومجموعات محسوبة على المعارضة المسلحة

 
 في مخيم النيرب ذكرى مولد النبي محمد صلى هللا عليه وسلم

 5112يناير  –كانون الثاني  1-3احصائيات وأرقام حتى المخيمات الفلسطينية في سورية 
  الجئًا فلسطينيا سوريًا وصولوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53933)ما ال يقل عن

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

الجئًا قضوا إثر ( 568)التعذيب، والجئًا قضوا تحت ( 583)امرأة، و( 123)بينهم 
 .الجئًا قضوا بسبب القصف( 414)الجئًا أعدموا ميدانيًا، ( 88)قنصهم و

 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك
يومًا، والماء لـ  )653)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 283)لليوم 

 .ضحية( 128)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار  (113)
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 (81 )14348)) ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى بلدان الجوار منهم 
لغاية " األونروا"في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات وكالة ( 85111)الجئًا في األردن و

 .4214نوفمبر 
 األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع : مخيم الحسينية

 .يوم على التوالي( 889)
 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة

 .أيام على التوالي( 819)
 أيام بعد سيطرة مجموعات ( 651)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات

 .المعارضة عليه
 من مبانيه( %31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 568)حوالي : مخيم درعا. 
 الوضع هادئ نسبيًا  :العائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


