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قصف يستهدف مخيم اليرموك المحاصر وسط غياب شبه تام للخدمات "
 "الطبية

   

 
 

 الجئ فلسطيني يقضي خالل مشاركته في القتال عند مداخل مخيم اليرموك 

  الشيح بريف دمشققصف بالبراميل المتفجرة يستهدف محيط مخيم خان 

  ذوو فلسطيني سوري معتقل لدى األمن اللبناني بتهمة انتهاء إقامته يناشدون إطالق
 سراحه

  على العائالت النازحة من اليرموك" حليب األطفال"حملة المرحمة توزع 

 توزيع مساعدات إغاثية على فلسطينيي سورية في مدينة قونية التركية 

 الالجئين في مركز أمستردام البيت الفلسطيني في هولندا يزور 
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  ضحايا
على مداخل مخيم اليرموك التي يسيطر عليها '' أحمد محمود عزيمة''قضى الالجئ الفلسطيني 

النظام السوري، وذلك خالل مشاركته القتال إلى جانب قوات النظام والمجموعات الفلسطينية 
 .الموالية له

 
واستغالل بعض الفصائل لحاجة األهالي في ظل انتشار يشار أن سوء األوضاع االقتصادية 

البطالة، دفعت العديد من الشباب الفلسطيني للمشاركة في مجموعات فلسطينية قتالية موالية 
للنظام السوري، إضافة لفئة من الشباب الفلسطيني مدعومة من أفرع أمنية سورية تمارس 

 .أجنداتها على األرض ولها مصالحها الخاصة
 

 التطوراتآخر 
تعرض مخيم اليرموك فجر اليوم لسقوط عدة قذائف هاون دون وقوع إصابات تذكر، تزامن ذلك 
مع أصوات انفجارات واشتباكات عنيفة وقعت بين الجيش النظامي ومجموعات الموالية من جهة 
ومجموعات المعارضة المسلحة على رأسها جبهة النصرة من جهة أخرى في منطقة أول 

 .المخيم
حين أعلن مركز االنقاذ الطبي الجراحي في مخيم اليرموك عن وجود نقص حاد بالمواد في 

الطبية اإلسعافية، وأعداد كبيرة من المرضى دون عالج، وتخلي الهيئات والمنظمات عن دعم 
 .المراكز الطبية الموجودة في المخيم ومن بينها المركز الجراحي الوحيد في المخيم

لي مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق والذين تقدر أعدادهم ما ويعاني من تبقى من أها
وذلك بسبب استمرار  ،آالف مدني من نقص حاد في الخدمات الطبية( 5)إلى ( 3)بين 

القيادة العامة من  –الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
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لقصف مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة فيها أدت إلى جهة، وتعرض مشافي المخيم الرئيسية ل
توقفها عن العمل، وسيطرة تنظيم الدولة على المخيم مطلع نيسان المنصرم، والتي أدت إلى 
 .خروج المؤسسات اإلغاثية واتهامه إلى جانب النصرة بتصفية كوادر طبية وا غاثية داخل المخيم

أمس، غارات بالبراميل المتفجرة على المزارع وعلى صعيد آخر شنت الطائرات الحربية، مساء 
المحيطة بمخيم خان الشيح بريف دمشق، حيث تم استهداف تلك المزارع بثالثة براميل متفجرة 

 .على األقل، ما أثار حالة من الهلع في صفوف األهالي

 
قيام معيشية قاسية يعاني منها أبناء المخيم، وذلك بسبب و  يأتي ذلك وسط أوضاع اقتصادية

الجيش النظامي بإغالق جميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة دمشق، األمر 
الذي انعكس سلبًا على حركة األهالي وتوافر المواد الغذائية واألساسية في أسواق المخيم، حيث 

 .ارتفعت أسعار بعضها بشكل كبير فيما فقدت العديد من األصناف األخرى 
والمعتقل لدى " دمحم يوسف موسى"د ذوو الالجئ الفلسطيني السوري وفي موضوع مختلف ناش

األمن اللبناني لليوم الثالث على التوالي، الفصائل الفلسطينية واألونروا والسفارة الفلسطينية من 
 .أجل التحرك لإلطالق سراحه وانهاء معاناته

حتياجات الخاصة أنه يعيش في ظروف صحية فهو من ذوي اال"وقالت العائلة في مناشدتها 
، واتهمت العائلة قوى األمن اللبناني بالمماطلة واإلهمال في تسريع اخراجه من "ولديه بتر قدم

قد أخذ الوصل األخضر وسلم جميع أوراقه " دمحم يوسف موسى "أن "السجن، مع تأكيد العائلة 
 .إلى األمن العام في ثاني يوم بدأ فيه التجديد بمدينة صيدا

يهم ليأخذ اإلقامة يقولون لم تأتي بعد، إلى أن ما قبل اعتقاله بثالثة أيام حيث وكلما ذهب إل
د له تاريخ الوصل في ظل معاملة جلفة وقاسية، وحمَّلت العائلة سفير  ذهب إليهم، ولم يجدَّ
فلسطين لدى لبنان وممثلي الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية واإلسالمية كامل المسؤولية 

 .عنه
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األمن اللبناني كان قد شنَّ حملة اعتقاالت تعسفية طالت العشرات من فلسطيني سورية  يذكر أن
على مداخل مخيم عين الحلوة بحجة اإلقامات، مع العلم أن اوراقهم الثبوتية والهوية الشخصية 
موجودة لدى األمن العام، وعند المراجعة لم تكن األوراق موجودة في البريد، فيأجل تسليم 

والهوية الشخصية دون ان يجدد لهم على الورقة الخضراء، ويقدر عدد الالجئين األوراق 
الجئ ويعانون ظروفًا اقتصادية  05444الفلسطينيين السوريين المهجرين من سورية بنحو 

 .صعبة في ظل تقليل األونروا مساعداتها والمالحقات األمنية
 

 لجان عمل أهلي
الخيرية لمناصرة الشعب الفلسطيني بالتعاون مع  ضمن أعمال حملة المرحمة وزعت الجمعية

علبة حليب أطفال على العائالت ( 3444)الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني نحو 
 .الفلسطينية النازحة من مخيم اليرموك إلى حيي الزاهرة وقدسيا

 
إثر اقتحام الجدير بالذكر أن المئات من عوائل مخيم اليرموك كانت قد نزحت عن منازلها 

يأتي ذلك في ظل حصار مشدد يفرضه .نيسان الماضي –لمخيمهم مطلع إبريل ( داعش)تنظيم 
القيادة العامة على مخيم اليرموك منذ حوالي  –الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

الجئًا من أبناء مخيم اليرموك إثر الجوع ونقص ( 480)ثالثة سنوات، والذي راح ضحيته 
 .ة الطبيةالرعاي

أما في تركيا حيث وزعت لجنة فلسطينيو تركيا في مدينة قونية وسط البالد مساعدات مالية 
على العائالت الفلسطينية السورية المتواجدة هناك، كما قالت اللجنة أنها نفذت مشروع كسوة 

العائالت الشتاء المقدم من قبل جمعية طريق الحياة في قونية وعدد من المدن التي يتواجد فيها 
أسرة فلسطينية مهجرة من  72الفلسطينية، وقد بلغ عدد األسر في قونية ضمن آخر إحصائية 

 .سورية
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وباالنتقال إلى هولندا فقد نظم البيت الفلسطيني في هولندا، أول أمس، زيارة إلى الالجئين الجدد 
ضمن عددًا من ، ووفقًا للبيت الفلسطيني فإن وفدًا "zuidoos" في مركز طوارئ أمستردام 

أعضاءه قام بزيارة القادمين الجدد حيث رحب بهم، واستمع إلى معاناتهم وقدم لهم بعض 
 .النصائح واإليضاحات فيما يتعلق بمشكالتهم الحالية

يذكر أن هولندا تعد من أبرز الوجهات التي يقصدها الالجئون الفارون من الحرب الدائرة في 
 .مةسورية طلبًا لألمن والحياة الكري

 
 5102/ كانون األول ــ ديسمبر / 3/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 055444)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 455544) •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0444)لبنان، 

 .7445لغاية يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 30)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 005)يومًا، والماء لـ ( 555)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 885)لليوم 
 .ضحية( 480)توالي، عدد ضحايا الحصار يومًا على ال

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 200)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 502)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 24)م النقطاع المياه عنه ودمار حوالي أيا( 554)حوالي : مخيم درعا •
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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 


