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"اشتباكات ليلية بين قوات النظام وداعش في مخيم اليرموك بدمشق"

• وسط غياب المساعدات ،أهالي مخيم حندرات يرممون منازلهم على نفقتهم الخاصة.
• أزمات معيشية يعاني منها أهالي مخيم جرمانا بريف دمشق بريف دمشق.

آخر التطورات
دارت اشتباكات ليلية بين قوات النظام السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية لها من جهة وتنظيم
داعش ومجموعة الكراعين من جهة أخرى على محور شارع فلسطين وقطاع الشهداء في مخيم
اليرموك جنوب دمشق.
يشار إلى أن االشتباكات المتكررة وأعمال القصف أدى إلى دمار وخراب مئات المنازل في مخيم
اليرموك ،كما أدى إلى توقف جميع مشافي ومستوصفات المخيم عن العمل ،وتم قضاء عدد من
الكوادر الطبية بفعل القصف بالطائرات وقذائف الهاون.

أما في حلب ،وبعد فشل نداءات أبناء مخيم حندرات إلعادة إعمار مخيمهم وعودتهم إلى منازلهم
التي أجبروا على النزوح منها ،بدأ العائدون من أبناء المخيم بإعادة ترميم منازلهم المدمرة والمتضررة
في المخيم.
وتشير شهادات شهود عيان أن حوالي  %90من مباني مخيم حندرات في حلب مدمرة تدمي اًر كامالً

وجزئياً ،بسبب المعارك التي اندلعت فيه ،واستهدافه من قبل قوات النظام السوري بالصواريخ

والبراميل المتفجرة.

ووفقاً لمراسلنا فأن العائالت التي عادت تحاول ترميم منازلهم على نفقاتهم الشخصية ،على الرغم
من صعوبات تأمين المواد والمواصالت الرابطة بين المخيم ومدينة حلب.

وبعد سلسلة زيارات ميدانية من الهالل األحمر السوري والصليب األحمر تم وضع  5خزانات ماء
موزعة في حارات المخيم ،فيما باشرت الهيئة الخيرية بالتعاون مع الهالل األحمر بترميم مدرسة
الجليل.
وكان مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب شهد في اآلونة االخيرة عودة أكثر من 150عائلة
من سكانه ،ووفقاً لمراسلنا فأن العائالت التي عادت انقطعت بهم السبل وَلم يجدوا مأوى يأويهم،

وخاصة بعد إجبارهم على الخروج من مركز إيواء الوحدة التاسعة في السكن الجامعي بحلب ،وبعد
انقطاع األمل بتدخل األونروا والجهات المعنية بإعادة تأهيله.

وتشير مصادر الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب في سورية بأن عدد سكان مخيم حندرات
كان ما يقارب ( )8000الجئ فلسطيني.
ومن جانب آخر ،يعيش أهالي مخيم جرمانا حالة من االستقرار النسبي ،إال أن سكانه يعانون من
عدم توافر الخدمات األساسية وخدمات البنى التحتية .كذلك ،يعاني المخيم من أزمات كان أبرزها
ارتفاع إيجار المنازل وازدياد الطلب عليها ،نظ اًر إلى استيعاب المخيم عشرات اآلالف من النازحين
من مناطق مجاورة ،ما فرض على السكان العيش في ظروف خانقة.

تقل فيه المساعدات المقدمة من الهيئات الخيرية واألونروا ،التي
كذلك ترتفع نسب البطالة في وقت ّ
يشكو األهالي أنها ال تغطي إال اليسير من تكاليف حياتهم.

يذكر أن مخيم جرمانا لم ينخرط مباشرًة باألحداث الدائرة في سورية ،بحكم موقعه القريب من
تحكم النظام بالعاصمة .إال أنه شهد ويشهد سقوط قذائف في محيطه ،نتيجة قربه من
مناطق ّ
طريق مطار دمشق الدولي ومنطقة الغوطة الشرقية.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  6كانون األول  -ديسمبر 2017
• ( )3615حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )463امرأة.
• ( )1643معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()105
امرأة.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1603على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1340يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1180يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )439يوماً ،ودمار أكثر
من  %80من مبانيه تدمي اًر كامالً وجزئياً.
• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2016في حين
يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي األردن ( )17ألف،
وفي مصر ( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

