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وناشطون يحذرون .سقوط عدد من قذائف الهاون على مخيم اليرموك.. "
 "من حدوث كارثة بيئية داخله بسبب استمرار تعرضه للقصف

 
 
 

 ضحيتان فلسطينيتان تقضيان في سورية. 

  منها مخيم خان الشيحأزمة محروقات يعاني. 

 أهالي مخيم السيدة زينب يشتكون من مشكالت اقتصادية خانقة. 

 هدوء نسبي يعيشه سكان مخيم العائدين بحماة. 

  وقفة احتجاجية لفلسطينيي سورية في غزة احتجاجاً على أوضاعهم اإلنسانية
 .الصعبة
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 ضحايا
استهدفه القناص أثناء انتظاره  عامًا( برصاص قناص حيث 76قضى الالجئ "عز الدين سليم" )

للحصول على المساعدات التي كان من المفترض توزيعها اليوم على أهالي المخيم المحاصرين 
 منذ حوالي العام والنصف.

 
 عز الدين سليم

عامًا( تحت التعذيب في سجون النظام السوري، يشار أن الشاب  82قضى الشاب "همام ذياب" )
لالجئين الفلسطينيين بدمشق كان قد اعتقل أثناء محاولته الوصول إلى من أبناء مخيم اليرموك 

 األراضي التركية وهو خريج كلية التجارة واإلقتصاد جامعة دمشق.
يذكر أن عدد ضحايا التعذيب الذين قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقهم قد 

 ( ضحية.862بلغ )
 

 آخر التطورات
خيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق يوم أمس، حيث استهدفت قصف عنيف تعرض له م

القذائف مناطق متفرقة منه اقتصرت أضرارها على الماديات، تزامن ذلك مع سقوط المسن "عز 
عامًا( برصاص قناص حيث استهدفه القناص أثناء انتظاره للحصول على  76الدين سليم" )

ض أن تقوم وكالة )األونروا( بتوزيعها على أهالي المساعدات الغذائية التي كان من المفتر 
 .اليرموك في شارع راما أول المخيم

وبدورهم حذر عدد من الناشطين من أبناء مخيم اليرموك من حدوث كارثة بيئية داخله بسبب 
تساقط األبنية واستمرار القصف واالشتباكات في كافة محاوره، حيث ُسجل في األسابيع الماضية 
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من المباني السكنية جراء القصف الصاروخي والمدفعي العنيف على مناطق متفرقة  انهيار عدد
 .من اليرموك، كما أدى هذا القصف إلى تضعضع في أساسات األبنية وصواًل إلى انهيارها تباعا

وهي تشكل خطرًا  ،ما أكد الناشطون بأن هناك عشرات المنازل مهددة بالسقوط في أية لحظة
 .بالسكان مأهولةلمدنيين خاصة في المناطق الداهمًا على حياة ا

في غضون ذلك ما يزال سكان المخيم يشتكون من انقطاع المياه عن كامل منازلهم وأحيائهم منذ 
( يومًا على التوالي حيث يضطرون إلى تأمين كميات قليلة من المياه من المناطق المجاورة، 29)

نها خاصة مع انقطاع الكهرباء منذ أكثر من عام مما يزيد من األزمات المعيشية التي يعانون م
القيادة العامة لدخول  –إضافة إلى منع حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

 المواد األساسية إليه.
فيما يعاني أهالي مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من صعوبات كبيرة في 

لشح تلك المواد في األسواق من جهة إضافة إلى االنقطاع  تأمين المحروقات حيث يعود ذلك
المتكرر للطرقات الواصلة بين المخيم مركز المدينة، مما دفع األهالي للجوء إلى الطرق البدائية 

 .في الطهي والتدفئة، حيث عاد األهالي إلى استخدام مواقد ومدافئ الحطب
لمشكالت المعيشية والتي تتركز في وفي سياق متصل شهد مخيم السيدة زينب العديد من ا

الجانب االقتصادي من غالء للمساكن وارتفاع أسعار المواد التموينية، ويذكر أن المخيم يعد من 
المخيمات الفلسطينية الهادئة نسبيًا، حيث يسيطر عليها الجيش النظامي بشكل كامل فيما تنتشر 

 ة به.حواجز الجيش النظامي على مداخله وفي المناطق المحيط

 
 مخيم السيدة زينب
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إلى ذلك أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الضحايا الفلسطينيين 
السوريين الذين سقطوا في مخيم السيدة زينب لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق منذ بداية 

التوثيق  »الجئًا وذلك حسب اإلحصائيات التي يقوم بتوثيقها فريق 94األحداث السورية بلغ 
 بمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.

ومن جهة أخرى يعيش الالجئون الفلسطينيون في مخيم العائدين بحماة حالة من الهدوء النسبي 
في ظل استمرار معاناتهم االقتصادية التي تشكل البطالة أبرز أسبابها، إضافة إلى غالء 

العديد من سكان المناطق المحيطة بالمخيم  المعشية وارتفاع إيجارات المنازل خاصة بعد نزوح
 إليه هربًا من أعمال القصف واالشتباكات.

بينما لم يشهد مخيم العائدين بحماة في اآلونة األخيرة أي حدث أضر بالهدوئه الذي ينعم به إال 
على عبوة ناسفة معدة للتفجير بالقرب من مدخله الرئيسي،  8409/أيلول/ 2حادثة العثور يوم 

تم تفكيكها وتفجيرها من قبل عناصر وحدة الهندسة العسكرية التابعة للجيش النظامي، أما حيث 
فقد أفرج األمن السوري عن الشاب "عبد الرحمن صبحية" من  8409/تشرين الثاني/08في يوم 
 هو من أبناء مخيم العائدين بحماة، حيث اعتقل لحوالي العام.و  ،0220مواليد 

 
 غزة

ت الفلسطينية السورية الذين وصلوا قطاع غزة هربًا من الصراع في سورية نظم عدد من العائال
 وقفة احتجاجية، تنديدًا بـ"األوضاع اإلنسانية الصعبة" التي يعيشونها.

إلى ذلك شدد المعتصمون في الوقفة التي نّظمتها "هيئة التنسيق المشتركة لالجئين من الدول 
الوزراء، بتوفير فرص عمل لهم، وحل اإلشكاليات التي يعانون العربية في غزة"، أمام مقر مجلس 

منها، كما اتهموا كل من "وزارة الشؤون االجتماعية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ووكالة غوث 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(، والمؤسسات والمنظمات األهلية والدولية العاملة بغزة" 

 الذين هربوا من الصراع في سوريا إلى قطاع غزة.بالتقصير في حق الالجئين 
" عائلة فلسطينية سورية في غزة دائرة شؤون الالجئين التابعة 874في حين طالبت أكثر من "

لمنظمة التحرير الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها تجاههم، خاصة فيما يتعلق بدورها بتوفير مسكن 
يمة، وتعليم جامعي مجاني، كما طالبوا وزير مالئم لهم، ومصادر دخل ثابتة لتوفير حياة كر 

الشؤون االجتماعية بتشكيل لجنة لمعالجة هذا الملف وضمان دمجهم في المجتمع الفلسطيني 
وحصولهم على الرقم الوطني، يشار أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين فروا من جحيم الحرب 
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بحسب وزارة الشؤون االجتماعية شخص وذلك  0444في سورية وعادوا إلى غزة يقدر بحوالي 
 .واألونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية

 
 كانون األول الجاري -ديسمبر 21المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام حتى 

: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم مخيم اليرموك •
يومًا  45يومًا، والماء لـ  504على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  415لليوم 

 .ضحية 241على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ مخيم الحسينية •

 يوم على التوالي. 515حوالي 
هالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : الجيش النظامي يستمر بمنع األمخيم السبينة •

 يومًا على التوالي. 645
يومًا بعد سيطرة مجموعات  445: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي مخيم حندرات •

 المعارضة عليه.
يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام للخدمات األساسية  152: حوالي مخيم درعا •

 داخله.
ر النقطاع الطرقات الواصلة بينه وبين مركز المدينة باستثناء : استمرامخيم خان الشيح •

 خان الشيح". -طريق "زاكية
 : استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة.مخيم خان دنون •
: الوضع هادئ نسبيًا مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 ية فيها.مع استمرار األزمات االقتصاد


