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سيارات اإلسعاف تدخل إلى مخيم خان الشيح لنقل المرضى، وجيش "
 "التحرير الفلسطينيي ينتشر في أحيائه

 

 
 

 قصف صاروخي يخلف دماراً كبيراً في مخيم اليرموك المحاصر. 

 بعثة طبية في لبنان تشمل الفلسطينيين السوريين ويوم طبي مجاني لهم في صيدا. 

 السعودية تتبرع بمليون دوالر لألونروا لدعم الالجئين الفلسطينيين في سورية. 
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 آخر التطورات

أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين 
دخول عدد من سيارات اإلسعاف إلى المخيم، لنقل المرضى والمصابين إثر بريف دمشق، 

استهداف المخيم في الفترة الماضية للعالج في مشافي العاصمة دمشق، وذلك بعد أن منعتهم 
 .رحواجز الجيش النظامي من الحصول على العالج لعدة شهو 

ني داخل المخيم، واستالمهم فيما وردت أنباء عن انتشار واسع لعناصر جيش التحرير الفلسطي
 .للحواجز التي أقامها الجيش النظامي وسط المخيم وعند مداخله

 
( الجئًا من أبناء المخيم بينهم ناشطون إعالميون وإغاثيون كانوا قد 2000يذكر أن أكثر من )

وذلك وفق اتفاق مصالحة ُعقد بين مجموعات المعارضة المسلحة في  ،أجبروا على ترك المخيم
 .دمشق والنظام السوري ريف 

في غضون ذلك، أفادت األنباء الواردة من مخيم اليرموك المحاصر، أن قوات النظام السوري 
ومجموعات موالية له قصفت بالصواريخ أمس األول األحياء السكنية عند مدخل المخيم من جهة 

 .شارع الثالثين بمخيم اليرموك، ما أسفر عن دمار عدد من األبنية السكنية

يما بث ناشطون عبر مواقع التواصل االجتماعي صورًا تظهر دمارًا كبيرًا تعرضت له األبنية ف
السكنية جراء القصف، وتظهر فيها مزراع شارع الثالثين وأبنية منطقة القاعة المالصقة للمخيم 
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والتي يسيطرعليها قوات النظام السوري، حيث يتم اطالق الصواريخ وقذائف الهاون من على 
 .ها بحسب شهود عيانأسطح

الجدير ذكره، أن المنطقة المستهدفة هي إحدى مناطق سيطرة "فتح الشام"، حيث يفرض تنظيم 
داعش حصاره عليها، وتضم منطقة الريجة ومحيطها وحارة عين غزال وشارع حيفا في  -الدولة 

 .مخيم اليرموك

 
القيادة العامة بفرض  -يأتي ذلك مع استمرار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

( 1329( على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من )1270حصارهم على المخيم لليوم )
 .( يومًا على التوالي790يومًا، والماء لـ )

 mabs بالتعاون مع منظمة مابس sams وفي لبنان، أعلنت الجمعية الطبية السورية األمريكية
لنازحين السوريين والفلسطينيين من سورية، قدوم بعثة عبر برنامجها الصحي الذي يشمل ا

 :باالختصاصات التالية

القلبية والعينية واألذن واألنف والحنجرة والجراحة البولية للبالغين واألمراض الصدرية والتنظير 
القصبي وأمراض الدم واألورام عند األطفال والبالغين واألمراض االنتانية عند األطفال، وفتحت 

معية باب التسجيل في مراكزها بطرابلس وعكار وعرسال والبقاع أو ملئ البيانات عبر روابط الج
 .على االنترنت أعلنت عنها الجمعية
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 -كما أعلنت جمعية التعاون اإلنساني في لبنان عن يوم طبي مجاني لمرضى الدم )التالسيميا 
السكري واألطفال واألمراض  تفّول الدم( ومرضى -فقر الدم المنجلي  -لوفيليا  -لوكيميا 

في  2016-12-9الفلسطينيين من سورية، وذلك يوم الجمعة و  الهضمية من النازحين السوريين
 .عيادات البنيان بمدينة صيدا جنوب لبنان

يذكر أن إلى احصائيات غير رسمية تشير إلى انخفاض العدد اإلجمالي للفلسطينيين السوريين 
 .( ألف الجئ33في لبنان إلى )

 
إلى ذلك، قدمت المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان لإلغاثة والمساعدات اإلنسانية 
تبرعًا بمبلغ مليون دوالر أمريكي لألونروا، وذلك للمساعدة في توفير المعونة الغذائية لالجئين 

 .الفلسطينيين في سورية

ه أن يساعد على ضمان أن الجئي وقال المفوض العام لألونروا كرينبول "أن التبرع من شأن
فلسطين المتضررين جراء النزاع المدمر في سورية يشعرون بأنهم غير منسيين، وخصوصًا مع 

 ."اقتراب أشهر الشتاء القاسية

وأضاف كرينبول: "لقد تشجعنا كثيرًا بهذه االتفاقية الجديدة الواعدة مع المركز، مثلما تشجعنا 
لقد مكنتنا هذه الشراكة من توفير خدمات .مملكة العربية السعوديةأيضا بشراكتنا المستمرة مع ال

 ."حساسة لالجئي فلسطين في سائر أرجاء المنطقة، بما في ذلك في أوقات الطوارئ 
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تجدر اإلشارة إلى أن النظام السوري استهدف منذ بدء أحداث الحرب مدارس ومراكز تعليمية 
شيح ودرعا وحندرات، وأدى إلى وقوع ضحايا بين تابعة لألنروا في مخيمات اليرموك وخان ال

 .الطالب وكوادر تعليمية وكان آخرها قصف مدرسة بئر السبع في مخيم خان الشيح

 

 إحصائيات وأرقام حتى 9/ كانون  األول– ديسمبر/ 2016فلسطينيو سورية 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500) •
 .بنانالجئ فلسطيني سوري في ل (42,500)  •
الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة "األونروا" لغاية  (6000)  •

 .2015يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79أكثر من ) •
القيادة  -ليرموك: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية مخيم ا •

( 1329( على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من )1270العامة على المخيم لليوم )
 .( ضحية191( يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار )790يومًا، والماء لـ )

بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  مخيم السبينة: الجيش النظامي يستمر •
 .( يوم على التوالي1123)

( يوم بعد سيطرة مجموعات 1315مخيم حندرات: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي ) •
 .المعارضة عليه

 .( من مبانيه%70( يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي )973مخيم درعا: حوالي ) •
والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة: الوضع هادئ نسبيًا مع مخيمات جرمانا  •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


