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المنخفض الجوي الحاد يفاقم من معاناة الالجئين الفلسطينيين في "
 "سورية

 
 
 البرد والجوع يعصفان في مخيم اليرموك 
  مخيم خان الشيح تحت أزيز األزمات العاصفة 
  فلسطينيو سورية في كلس التركية يتضامنون مع أهلهم في مخيم اليرموك 
  هيئة فلسطين الخيرية توزع الحطب على بعض عائالت مخيم خان الشيح 
 "تعتقل الجئ فلسطيني أثناء محاولته الوصول إلى تركيا " داعش 

 فقدان االتصال بالجئ فلسطيني سوري أثناء توجهه إلى أوروبا 

 
 
 

 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 آخر التطورات
تتأثر المخيمات الفلسطينية في سورية بمنخفض جوي حاد ترافق مع تساقط الثلوج في العديد 
منها، ما أجبر بعض أهالي مخيم اليرموك للقيام بحرق نوافذ وأبواب منازلهم الخشبية للهرب من 

 .شبح البرد والصقيع
$  053إلى إلى ذلك ذكر مراسل مجموعة العمل أن سعر طن الحطب من أجل التدفئة وصل 

في المخيم، يأتي ذلك في ظل منع $ 03وسعر حطب المنازل من النوافذ واألبواب وصل إلى 
 .إدخال المساعدات الغذائية والطبية لألسبوع الرابع على التوالي

 
 مخيم اليرموك

يذكر أن الجيش السوري النظامي والمجموعات الفلسطينية الموالية له يستمرون بمنع إدخال 
 .على التوالي( 555)والمواد والمستلزمات الطبية لليوم  المحروقات

فرع سورية على  ئيس االتحاد العام لعمال فلسطينوفي سياق متصل ذكر غسان الحسن ر 
صفحته اإللكترونية أن المساعدات الغذائية سيستأنف توزيعها على أبناء مخيم اليرموك اليوم 

عام للهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين في الخميس، حيث نقل قوله عن علي مصطفى المدير ال
 .سورية بعد لقاء جمعهما حسب وصف غسان الحسن

يشار أن أهالي المخيم يفتقدون إلى الطعام، وأخذ البعض يقتات من المزروعات التي تنبتها 
 .قطرات الشتاء، األمر الذي ينذر بكارثة جديدة يجتمع فيها البرد والجوع العطش

الشيح فال تزال جميع طرقاته مغلقة ما عدا طريق زاكية والذي يتعرض أما في مخيم خان 
ألعمال قصف وقنص متكررة، فيما اليزال التيار الكهربائي مقطوع مع فترات قليلة ومتقطعة 

األمر الذي دفع أبناء المخيم إلى البحث عن الحطب وجمعه للتدفئة  ،تصل إلى بيوت المخيم
 .ضعف الموارد المالية ألبناء المخيمخاصة مع ارتفاع أسعار الوقود و 
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 مخيم خان الشيح

وكذلك يعاني األهالي من بوادر أزمة في الخبز بفعل تشديد حواجز الجيش النظامي على مرور 
الخبز عبرها، ومن جانب آخر قامت هيئة فلسطين الخيرية بتوزيع الحطب على بعض العائالت 

يف دمشق، فقد أجبر شح المحروقات األهالي إلى في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بر 
العودة للطرق البدائية في التدفئة، حيث أصبحت مدافئ الحطب هي الملجأ الوحيد لألهالي في 

 .ظل المنخفض الحاد الذي تتأثر فيه سورية هذه األيام
 وفي ذات السياق تعاني آالف العائالت الفلسطينية التي ُهجرت من مخيماتها بسبب القصف
 ،والحصار واالشتباكات إلى مناطق متفرقة من سورية، حيث يعيش معظم أهالي مخيم اليرموك

ودرعا، وحندرات، والسبينة، والحسينية خارج منازلهم وذلك بعد أن اضطروا لتركها إثر 
االشتباكات التي دارت فيها خالل األشهر الماضية، حيث يعانون من أزمات معيشية حادة تتركز 
في صعوبة تأمين مساكن بديلة خاصة مع ارتفاع إيجاراتها، باإلضافة إلى شح وغالء 

 .المحروقات
 03" )وليد طايع"باعتقال الفلسطيني " داعش"نتقال إلى حلب قامت مجموعات من تنظيم وباال
، وذلك أثناء توجهه من مخيم النيرب إلى تركيا، يذكر أن العديد من أبناء المخيم باتوا (عاما  

 .يقصدون تركيا ليكملوا طريقهم بعدها إلى أوروبا
من " ماجد محمد الدقة"لسطيني السوري وعلى صعيد ليس ببعيد فقد االتصال مع الالجئ الف

سكان تجمع برزة لالجئين الفلسطينيين في دمشق وهو في طريق الهجرة نحو أوروبا، حيث كان 
وبعد  ،أيام 0قد خرج من سوريا هربا  من الحرب متجها  إلى تركيا، ومنها إلى اليونان ليسجن 

شهر وال ُيعلم عن وضعه شيء منذ أ 0تكرار محاولة ركوب البحر انقطع االتصال مع ذويه منذ 
 .ذلك الحين
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 ماجد محمد الدقة

يذكر أنها ليست الحالة األولى التي يتم اإلعالن فيها عن فقدان الجئين فلسطينيين وهم في 
طريق العبور نحو أوروبا، وذلك بسبب متاجرة المهربين بأرواحهم وأحيانا  تركهم في طرق 

ليالقوا مصيرهم، وكان آخرها الالجئ الفلسطيني سعيد  التهريب بين الغابات ومراكب الموت
صالح الذي قضى متجمدا  في إحدى غابات اليونان وهو يحضن طفلته التي ما تزال على قيد 

 .الحياة
أما في تركيا فقد نفذ عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين المتواجدين في مركز اإليواء بمدينة 

واحتجاج كانت قد دعت إليها الهيئة العامة لشؤون الالجئين كلس التركية وقفة غضب 
 .الفلسطينيين في سورية سابقا  

حيث عبر األهالي عن تضامنهم مع أهلهم في مخيم اليرموك والذين يتعرضون لحصار مشدد 
مجموعات فلسطينية موالية له، فيما عّبر األهالي عن سخطهم من و  من قبل الجيش النظامي

الفلسطينية بحق أهلهم المحاصرين في اليرموك، إلى ذلك ندد المحتجون بتجاهل تقصير الفصائل 
 .المجتمع الدولي وتقصيره في حماية الالجئين الفلسطينيين السوريين

 
 في مركز اإليواء كلس التركيةاالحتجاج وقفة 
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 5112يناير  –كانون الثاني  1-7في سورية احصائيات وأرقام حتى  الفلسطينية المخيمات
الجئا  فلسطينيا سوريا  وصولوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 57922)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها ( 5292) •

الجئا  قضوا إثر ( 527)الجئا  قضوا تحت التعذيب، و( 522)امرأة، و( 127)بينهم 
 .جئا  قضوا بسبب القصفال( 922)الجئا  أعدموا ميدانيا ، ( 28)قنصهم و

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
يوما ، والماء لـ ( 221)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 221)لليوم 

 .ضحية( 122)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 151)
( 18282)فروا من سورية إلى بلدان الجوار منهم ألف الجئ فلسطيني سوري ( 21) •

لغاية " األونروا"في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات وكالة ( 85111)الجئا  في األردن و
 .4352نوفمبر 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي( 822)

ش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجي: مخيم السبينة •
 .أيام على التوالي( 852)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 258)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه( %71)يوما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 522)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا  : ت جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيما •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9

