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ناشطون يحذرون من انتشار األمراض واألوبئة في مخيم درعا بسبب "
 "تردي األوضاع الصحية فيه

      

 
 

 أنباء عن تشكيل فصيل عسكري جديد في مخيم اليرموك 

  الكندية في بيروت للمطالبة بالهجرةفلسطينيون سوريون يعتصمون أمام السفارة 

 توزيع مالبس شتوية على أطفال فلسطينيي سورية في مخيم البداوي  

 5102من الضحايا الفلسطينيين خالل النصف الثاني من عام % 73: مجموعة العمل 

  هم من العسكريين
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 آخر التطورات
 ،مركز طبي في المخيميشكو من تبقى من سكان مخيم درعا من عدم توفر أي مشفى أو 

باإلضافة إلى نقص حاد باألدوية والمواد والمعدات الطبية الالزمة لإلسعافات األولية، يضاف 
إليها عدم توفر سيارات إسعاف لنقل الجرحى لتلقي العالج خارج المخيم، وفي حال نجح 

ني من األهالي بإخراج أحد المرضى خارج المخيم فإن األردن ترفض دخول أي الجئ فلسطي
سورية حتى لو كان مصابًا، وأمام ذلك الواقع الصحي المتردي حذر عدد من الناشطين داخل 
المخيم من انتشار األمراض في صفوف األهالي، خاصة مع اضطرارهم الستخدام مياه الشرب 

 .يوماً ( 955)الملوثة، وذلك بسبب انقطاع مياه الشرب عن المخيم منذ حوالي 

 
المواقع اإللكترونية المقربة من النظام السوري بأن هناك استعدادات تجري إلى ذلك أفادت بعض 

 ،بهدف االنتشار في المخيم" أبناء اليرموك"لتشكيل فصيل عسكري فلسطيني جديد يحمل اسم 
 .فيما لم يتسن لمجموعة العمل التأكد من صحة الخبر

من أبناء اليرموك سواء  وبحسب تلك المصادر، فإن الفصيل الجديد يضم مقاتلين فلسطينين
المتواجدين فيه حاليًا، أو الذي هجروا منه إلى مناطق الجوار، مشيرة إلى أن التشكيل الجديد 

يخطط لالنتشار في المخيم وفق توازانات محسوبة مع 
 .المعارضة السورية المسلحة والنظام السوري 

علمًا أن هناك تضارب بالمعلومات حول ماهية وآليات وكيفية 
 –من اليرموك الذي اقتحمه أول نيسان " داعش"ج تنظيم خرو 

أي  إلى اآلنالمنصرم، فيما لم يصدر  5109ابريل من عام 
أو الحكومة السورية حول " داعش"تصريح رسمي من تنظيم 

 .جدية ذاك االتفاق وكيفية تنفيذه
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عتصامًا أمام مقر ا  فيهأما في لبنان نظم العشرات من الالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين 
نتيجة األوضاع  ،السفارة الكندية في العاصمة اللبنانية بيروت، للمطالبة بالهجرة الشرعية

المعيشية والقانونية واالقتصادية المزرية التي يعانونها في لبنان، فيما سلم المعتصمون رسالة 
ملكون في سورية جراء إلى السفارة الكندية شرحوا فيها رغبتهم بالهجرة بعد أن خسروا كل ما ي

آالم في لبنان، هذه المعاناة دفعت الكثيرين منهم و  الصراع الدائر فيها، وما يتكبدونه من مشاق
 .للهجرة غير النظامية وركوب قوارب الموت من أجل حياة أمنة وكريمة

وبحسب المعتصمون فإن المطلوب من المفوضية السامية لشؤون الالجئين والسفارات الغربية 
بيروت، فتح باب الهجرة لالجئين الفلسطينيين بعد أن أغلقت الحكومة اللبنانية أمامهم كل في 

 .األبواب المؤدية إلى حياة كريمة

 
وفي سياق مختلف قامت لجنة فلسطينيي سوريا في لبنان بالتعاون مع لجنة القدس الخيرية 

جرة في مخيم البداوي بمدينة بتوزيع مالبس شتوية على بعض العائالت الفلسطينية السورية المه
 .طرابلس شمال لبنان، حيث شمل التوزيع األطفال بشكل خاص

( 091)الجدير ذكره أن عدد العائالت الفلسطينية السورية التي تقطن في مخيم البداوي يبلغ 
ألفًا في حين تشير احصائيات غير رسمية إلى انخفاض العدد إلى ( 55.9)عائلة من أصل 

 .ألف مهجر( 33)
 

 احصائيات
%  33.31بينت االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن حوالي 

كانوا من العسكريين حيث سقط  5109من الضحايا الفلسطينيين خالل النصف الثاني من عام 
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ضحية فلسطينية أثناء المعارك الدائرة بين النظام وقوات المعارضة المسلحة السورية ( 66)
 .ضحايا الى جانب المعارضة( 0)ضحية إلى جانب النظام و( 95) بنسبة

الجئين قضوا أثناء ( 3: )وأشار فريق الرصد والتوثيق إلى أن الضحايا توزعوا على الشكل التالي
الجئًا سقطوا أثناء قتالهم مع النظام ( 05)قتالهم إلى جانب قوات المعارضة السورية المسلحة، و

من ( 06)، و(القيادة العامة)عنصرًا من عناصر الجبهة الشعبية ( 03)السوري، بينما توفى 
وعنصران من  ،عناصر من لواء القدس حتفهم( 5)مرتبات جيش التحرير الفلسطيني، فيما لقي 

 .فتح االنتفاضة
إلى ذلك أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وّثق حتى 

 .فلسطينيًا سوريًا قضوا بسبب الحرب الدائرة في سورية( 3153)اليوم أكثر من 

 
 6112/ كانون الثاني ــ يناير / 11/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان، ( 555911)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15500) •
لغاية " األونروا"وفق احصائيات وكالة الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك ( 6111)

 .5109يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 30.5)أكثر من  •

 .5109كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 505)يومًا، والماء لـ ( 503)هرباء منذ أكثر من على التوالي، وانقطاع الك( 553)لليوم 
 .ضحية( 005)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 533)
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بعد سيطرة مجموعات يومًا ( 505)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 633)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


