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ضحية من أبناء مخيم السيدة زينب قضوا منذ بداية األحداث في 39 "
 "سورية

      

 
 

  الكوادر الطبية داخل اليرموك تناشد من أجل إدخال األدوية والمستلزمات الطبية إلى
  المخيم

 سكان مخيم خان الشيح يعانون البطالة ويعتمدون على  بسبب الصراع في سورية
 المساعدات غير المنتظمة

 التغيرات العمرانية التي طرأت على مخيم العائدين بحمص فاقمت من معاناة قاطنيه 

 أحمد حسين محمود"الجئ الفلسطيني األجهزة األمنية السورية تواصل اعتقال ال "
 وتتكتم على مصيره

 عة أطفال من أبناء اليرموك فقدوا في ألمانيامناشدات للبحث عن أرب 
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 احصائيات
كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الضحايا من 

ضحية، "  93" أبناء مخيم السيدة زينب بريف دمشق منذ بداية األحداث في سورية وصل إلى 
برصاص قناص، في حين  5بطلق ناري، و 71قضوا جراء القصف، فيما قضى  71بينهم 

ُسجل إعدم الجئين ميدانيًا، وقضى الجئ بسبب إختطافه وقتله بعد ذلك، بينما توفي الجئ 
 .آخرنتيجة تفجير سيارة مخخة

( 9931)ُيشار أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا منذ بداية األحداث في سورية بلغ 
 .قية لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريةضحية، وذلك وفق االحصائيات التوثي

 
 آخر التطورات

ناشد عدد من الكوادر الطبية وأبناء مخيم اليرموك كافة الجهات المعنية واألونروا والهالل 
واليرقان إلى ( التيفوئيد)األحمر من أجل إدخال العقاقير الطبية الخاصة بمرض الحمى التيفية 

واستمرار انتشار األمراض بين األهالي،  ،الذي تم إدخاله سابقاً المخيم، بسبب نفاد الدواء 
العقاقير الالزمة خوفًا من استفحالها بين أبناء و  محذرين من مغبة التباطؤ في إدخال الدواء

 .المخيم المحاصر
آالف ( 5)إلى ( 9)هذا وقد عانى من تبقى من أهالي مخيم اليرموك الذين ُتقدر أعدادهم ما بين 

نقص حاد في الخدمات الطبية، وذلك بسبب استمرار الحصار المشدد الذي يفرضه  مدني من
القيادة العامة من جهة، وتعرض مشافي المخيم  –الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

 .الرئيسية للقصف مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة فيها أدت إلى توقفها عن العمل
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تلك األوضاع،  1975لى المخيم منذ مطلع إبريل من عام فيما فاقمت سيطرة تنظيم داعش ع
حيث أجبر التنظيم معظم الجهات اإلغاثية داخل المخيم على الخروج منه نحو بلدة يلدا، وذلك 

 .بعد قيام التنظيم باغتيال العديد من الناشطين

 
لالجئين ومن جهة أخرى تشير التقارير الميدانية لمجموعة العمل من داخل مخيم خان الشيح 

الفلسطينيين، إلى أن عددًا كبيرًا من سكان مخيم خان الشيح عاطلون عن العمل ويعتمدون على 
 .المساعدات المحدودة غير المنتظمة، باعتبار المخيم منطقة شبه محاصرة

المازوت والبنزين و  الخضار والمحروقات من الغازو  فيما أفاد مراسل مجموعة العمل أن الخبز
السوداء، ويتم إدخالها للمخيم عن طريق بلدة زاكية المجاورة للمخيم، ولكن بسعر  متوفرة بالسوق 

مرتفع جدًا، يأتي ذلك في ظل استمرار تصاعد المواجهات العسكرية بين مجموعات الجيش 
الحر والجيش النظامي في المناطق المحيطة به، ما جعله بدائرة النار والصراع الدموي المحموم 

 .في سورية
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إلنتقال إلى حمص قامت قوات األمن السوري بالتضييق شيئًا فشيئًا على سكان مخيم وبا
العائدين، وجعلت الدخول إلى المخيم والخروج منه من المدخل الرئيسي فقط، كذلك وضعت 
سواتر ترابية وحواجز إسمنتية بين المخيم وحي الشماس ومّدت أسالكًا شائكة بين المخيم وطريق 

 .الطرق الفرعية المؤدية إلى المخيم الشام لسّد جميع
، قامت السلطات المختصة ببناء وتركيب سور حديدي 1975يونيو /حزيران 17وفي يوم 

يفصل بين أحياء مخيم العائدين في حمص والكتلة الجامعية والسكن الجامعي من الجهة 
شرقية، وذلك على الغربية، وأحياء ضاحية الوليد وحّي عكرمة وحّي وادي الذهب في المنطقة ال

طول طريق الشام ابتداًء من دوار تدمر، وحتى دوار التمثال على مفرق الجسر وشارع الحضارة 
دون أي ممرات خدمية بين الجانبين، حيث أّثر السور الحديدي بعملية التواصل بين أهالي 

عبر دوار  المخيم وأقاربهم في المناطق المجاورة، وأصبح على األهالي أن يذهبوا إلى الجنوب
تدمر للعودة إلى طريق الشام، ما يضاعف تكاليف المواصالت، وخاصة على الطالب 
والموظفين، واألهالي الذين لديهم مراجعات مع مستوصف األونروا ومشفى بيسان، كما انعكس 
بناء السور سلبًا على أصحاب المحال التجارية في األحياء الشرقية، الذين حال السور بينهم 

 .ائنهم من الجهة الغربيةوبين زب
وفي سياق مختلف تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال 

منذ ( عاماً  51" )أحمد حسين محمود"الالجئ الفلسطيني 
وذلك أثناء  ،1979/ ديسمبر  –كانون األول / 99تاريخ 

مداهمة عناصر النظام السوري لمنزله في جديدة عرطوز 
ترد عنه أي بريف دمشق، وحتى صياغة الخبر لم 

 .معلومات عن مكان أو ظروف اعتقاله
أما في ألمانيا أطلق ذوو األطفال األربعة من أبناء مخيم 
اليرموك الذين فقدو في ألمانيا منذ الخامس من شهر 

نداء مناشدة واستغاثة عبر وسائل اإلعالم وصفحات موقع التواصل  1975تشرين الثاني عام 
مصير أطفالهم األربعة الذين فقدوا االتصال معهم أثناء نقلهم لمعرفة ( الفيس بوك)اإلجتماعي 

إلى كامب أخر، وطالبت العائلة من لديه إي معلومات ( كامب)بالحافالت من مركز إيواء 
 .التواصل معها
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 6102/ كانون الثاني ــ يناير / 9/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 015599)األردن و الجئًا فلسطينيًا سوريًا في (15500)  •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0999)لبنان، 
 .1975لغاية يوليو 

 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 17.1)أكثر من  •
 .1975كانون األول 

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
( 089)يومًا، والماء لـ ( 387)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 317)لليوم 

 .ضحية( 780)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
ازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى من: مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي( 371)
يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 381)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 19)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 095)حوالي : مخيم درعا •

الوضع هادئ نسبيًا : حمص وحماة مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في •
 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها

استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •
 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


