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 قصف ليلي يستهدف مخيم اليرموك وسط اشتباكات بين "داعش" والمعارضة •

 تأخر اإلقامات ولم الشمل من أبرز المشكالت التي تواجه الالجئين الفلسطينيين في أوروبا •

 الجئ إلى اليونان خالل شهر تشرين الثاني 3175وصول  •

 "آالف محاصر 3يلدا يخفف من معاناة أكثر من  - فتح معبر مخيم اليرموك"



 

 آخر التطورات

قال مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق، أن المعبر الفاصل بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا يفتح 
، األمر الذي من والناريةأمام حركة المدنيين بشكل شبه كامل، ولكن يمنع دخول الدراجات الهوائية 

 عاناة أكثر من ثالثة آالف عائلة محاصرة في مخيم اليرموك.شأنه التخفيف من م

ويعتبر حاجز يلدا هو شريان الحياة الوحيد بالنسبة لهذه العائالت، حيث يحصلون على المواد 
الغذائية الضرورية من خالله، وإغالقه يجعل حياتهم أكثر صعوبة ويعيدهم إلى أيام الجوع حين 

 ضحية. 201ى خاللها ما يقارب فرض النظام حصاره بشكل كامل وقض

 
يأتي ذلك في ظل تواصل جيش النظام ومجموعات القيادة العامة والفصائل الفلسطينية الموالية 

( على التوالي، وقطع الماء والكهرباء، 1602للنظام بفرض حصارها على مخيم اليرموك لليوم )
على األهالي الخروج أو الدخول من  وُمنع على إثره ادخال المواد الغذائية والطبية وغيرها، وُيحظر

 مداخل المخيم الرئيسية.

وفي السياق، تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، في ساعات متأخرة أو أمس، 
 لقصف بقذائف الهاون، ووفقًا لمراسلنا فإن القصف تسبب بخراب في منازل األهالي.

ات "جيش األبابيل" إحدى مجموعات في حين دارت اشتباكات بين تنظيم "داعش" ومجموع
المعارضة المسلحة جنوب دمشق، على محور سوق الثالثاء في حي التضامن المجاور لمخيم 

 اليرموك.



 

نها لتدمير تحصينات تنظيم اونشر جيش األبابيل على صفحته على موقع فيسبوك صور قال 
 ت مباشرة." محققًا إصاباB10الدولة "داعش" على محور سوق الثالثاء بمدفع "

 يذكر أن تنظيم "داعش" كان قد سيطر على المخيم بدعم ومساندة من عناصر جبهة النصرة.

وفي سياق آخر، يشتكي اآلالف من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين تمكنوا من الوصول إلى 
هو أوروبا من تأخر صدور إقاماتهم التي تستغرق في بعض األحيان أكثر من ثمانية أشهر كما 

 الحال في السويد ودول أخرى من شمال أوروبا.

األمر الذي ينعكس سلبًا على الالجئين الذين ينتظرون لم شمل عوائلهم التي شردت بين سورية 
عالوة على األعباء االقتصادية التي يتحملها الالجئ في تلك الدول خاصة فيما  وتركيا،ولبنان 

الذين ينتظرون لم شملهم، والتي قد تستغرق معامالت يتعلق بتأمين المصاريف المعيشية ألهلهم 
 لم الشمل عدة أشهر أخرى.

ومن جانب آخر تعاني شريحة واسعة منهم من تابعات ترك بصماتهم في إيطاليا وغيرها من الدول 
التي أجبرتهم على تركب بصماتهم فيها خالل رحلتهم إلى شمال أوروبا، حيث غالبًا ما يتم رفض 

 دبلن.في بلدان الشمال األوروبي بحسب اتفاقية طلبات لجوئهم 

في غضون ذلك، سجل الناشط تومي أولسن أحد المتطوعين لمساعدة الالجئين في اليونان وصول 
نها تحمل ما مجموعه ا( قارباً إلى الجزر اليونانية خالل الشهر الماضي "تشرين الثاني"، وقال 67)
( قاربًا وكانت 112شهر العاشر "أكتوبر" وصول )( الجئ، وأضاف أولسن أنه سجل في ال3175)

 ( الجئ.4116تحمل )

( الجئ عالق فيها، وتعاني من اكتظاظ كبير 15486فيما يتواجد حاليًا على الجزر اليونانية )
وضعف في اإلمكانيات المقدمة لالجئين، مما أجبرهم على السكن في الخيام وتحت المطر والبرد 

 الشديد.

ات لتظاهر سكان الجزر الثالث ساموس وخيوس وليسفوس متليني في احتجاج يأتي ذلك وسط دعو 
عام في شوارع أثينا، للمطالبة بحل مسألة االكتظاظ بالجزر اليونانية، والضغط على السلطات 

 اليونانية لنقل أكبر عدد من الالجئين من الجزر الى البر اليوناني الرئيسي.



 

يقدر بحوالي  2016يي سورية في اليونان حتى أواخر عام يشار إلى أن عدد العالقين من فلسطين
" بينهم كوس -ليروس  -خيوس  -متليني  -( الجئ غالبيتهم يتواجدون في الجزر "لسبوس 400)

عائالت وأطفال ونساء ومسنون، ويتوزعون على مخيمات الالجئين بعضهم يسكن في خيم واآلخر 
 في صاالت كبيرة او كرافانات.

 
 2017ديسمبر  -كانون األول  5رية احصاءات وأرقام حتى فلسطينيو سو 

 ( امرأة.463( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3615) •
 ( امرأة.105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1643) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل يومه  –ت الجبهة الشعبية حصار الجيش النظامي ومجموعا •

 ( على التوالي.1602)
( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم 204) •

 في مخّيم اليرموك.
 ( يومًا.1179رموك منذ )( يومًا وعن مخّيم الي1339انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 %80( يومًا، ودمار أكثر من 438يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •

 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئيًا. 
، في حين يقدر عدد 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •

( آالف، 6( ألف، وفي مصر )17( ألف، وفي األردن )31الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )
 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8وفي تركيا )


