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 "مخيم اليرموك: عامان من التهجير والحصار والقصف والمعاناة"

 
 
 

 99  .يوماً على التوالي ومخيم اليرموك بال ماء 

 .أكثر من ألف الجئ فلسطيني قضوا في مخيم اليرموك خالل الحرب في سورية 

  .سقوط قذيفة هاون على مخيم خان الشيح 

  .الطيران الحربي يشن غارات جوية على مخيم درعا والمناطق المحيطة به 

  "ضحية من أبناء مخيم جرمانا قضوا منذ 32مجموعة العمل وثقت أسماء "

 بداية األحداث في سورية. 

  سورية. ارتفاع إيجارات المنازل يضيف أعباًء اقـتصادية على كاهل فلسطينيي 

  األونروا تقوم بتعبئة بطاقات الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين
 السوريين المهجرين في لبنان. 
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 احصائيات
أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الضحايا من أبناء مخيم جرمانا بريف 

قضوا جراء  23" ضحية بينهم  32دمشق الذين قضوا منذ بداية األحداث في سورية بلغ " 
بسبب إختطافهم وقتلهم بعد ذلك، إلى ذلك قضى الجئ  5بطلق ناري، و 5القصف، فيما قضى 
 مخخة. نتيجة تفجير سيارة 

 
 مخيم جرمانا

 آخر التطورات
تمر الذكرى السنوية الثانية لمجزرة جامع عبد القادر الحسيني، وسط استمرار معاناة أهالي مخيم 

الحربي يوم  اليرموك بالتفاقم، حيث شكلت تلك المجزرة التي حدثت بسبب قصف الطيران
الحسيني ومدرسة الفالوجة والتي على جامع عبد القادر  3123ديسمبر ــ كانون األول/ /21

أودت بأرواح عشرات الضحايا من أبناء المخيم مرحلة مفصلية في تاريخ عاصمة الشتات، فقد 
 ،بدأت معها رحلة التشريد والمعاناة آلالف األسر التي نزحت عن اليرموك طلبًا لألمن واألمان

تواجه أهالي اليرموك ال تزال  وبالرغم من مرور عامين على تلك المجزرة إال أن األزمات التي
مستمرة حيث يستمر الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

( ضحية بسبب نقض 251( يوم مسفرًا عن وقوع )535القيادة العامة على األهالي منذ ) –
( يومًا 99بينها ) (121التغذية والرعاية الطبية، فيما يستمر انقطاع التيار الكهربائي منذ )

 .ومنازل المخيم دون ماء
ووفق االحصائيات اإلسمية الموثقة لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية فإنه قضى 

( الجئًا قضوا بسبب الحصار 251( الجئين فلسطينيين من مخيم اليرموك لوحده، بينهم )2112)
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بية، فيما كان القصف واالشتباكات المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشع
والتعذيب في المعتقالت حتى الموت من أبرز األسباب التي أدت إلى وقوع ذلك العدد من 

 الضحايا.
ومن حينها لم يسمح  25/1/3122إلى ذلك فرض حصارًا كاماًل على أهالي مخيم اليرموك يوم 
ليه، كما منع دخول المواد الغذ ائية واألدوية والمحروقات والطحين بدخول وخروج األهالي منه وا 

إليه ما تسبب بكارثة إنسانية حينها اضطر خطيب جامع فلسطين ألن يحلل أكل لحم القطط 
الحمير للحفاظ على أرواح سكان مخيم اليرموك، فيما ظهرت مبادرات ومناشدات لفك و  والكالب

الحصار عن اليرموك وتحييده وعودة سكانه إليه إال أن جميع تلك المبادرات بقيت حيرًا على 
 ورق. 

وفي السياق ذاته بدأت معاناة أهالي مخيم اليرموك من نقص المياه فيه تتفاقم خالل الربع األخير 
، وذلك بسبب إيقاف تغذية المخيم عبر شبكة المياه القادمة من المناطق المجاورة 3122عام  من

مما جعله على شفى كارثة إنسانية جديدة خاصة أن أزمة شح المياه  3122/أيلول/9منذ يوم 
بدأت مع مطلع الصيف وأدت إلى انتشار األمراض فيه، كما أجبر األهالي إلى قضاء عشرات 

تظار الحصول على بعض ليترات الماء من المناطق المجاورة للمخيم، حيث الساعات بان
 .يضطرون للمسير والمخاطرة بحياتهم في سبيل تأمين المياه ألطفالهم

 
 أزمة المياه في مخيم اليرموك

هذه األزمة دفعت المؤسسات اإلغاثية داخل المخيم إلى العمل على استصالح وتشغيل بعض 
اخل المخيم، كما قامت بإصالح المضخات إلستخدامهما باستخراج المياه، فيما اآلبار اإلرتوازية د

تم إنشاء عدد من نقاط تخزين مياه في أرجاء المخيم خاصة في المناطق البعيدة عن مصادر 
المياه المتاحة، هذا إضافة لتعقيمها للمياه من أجل أن تصبح صالحة للشرب، وذلك بهدف 
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مخيم الذين يشتكون من استمرار إنقطاع المياه عن منازلهم وحاراتهم التخفيف من معاناة سكان ال
 يومًا على التوالي.  99منذ 

في حين تعرض مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق للقصف وسقوط قذيفه هاون 
في حارة نادي كفر قاسم اقتصرت اضرارها على الماديات، أما معيشيًا فيشتكي األهالي من 

ار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بين المخيم والمناطق المجاورة له بإستثناء طريق زاكية استمر 
خان الشيح الذي يضطر األهالي لسلوكه رغم المخاطر التي تواجههم إثر اندالع اشتباكات  –

بين الجيش النظامي ومجموعات من الجيش الحر بين الحين واآلخر، هذا وقد انعكس انقطاع 
ًا على توافر المواد التموينية الضرورية في المخيم حيث نفد العديد من أصناف الطرقات سلب

 المواد التموينية وارتفعت أسعار األنواع األخرى.

 
 آثار القصف على مخيم خان الشيح

أما في محافظة درعا جنوب سورية فقد شن الطيران الحربي غارات جوية استهدفت مخيم درعا 
مناطق والبلدات المجاورة له لم تسفر عن وقوع أي إصابات، إلى ذلك لالجئين الفلسطينيين وال

يعاني المخيم من ضعف العمل اإلغاثي حيث توقفت العديد من المؤسسات اإلغاثية عن تقديم 
مساعداتها ألهالي المخيم بسبب تردي األوضاع األمنية هناك، األمر الذي انعكس سلبًا على 

( على التوالي يذكر أن ثلثي 321لك يدخل انقطاع المياه يومه )حياة من تبقوا في المخيم، إلى ذ
مباني المخيم قد تعرضت للدمار بسبب القصف المتكرر الذي استهدفه، وأن المئات من عوائل 

 المخيم إلى ترك منازله والنزوح إلى البلدات والمخيمات المجاورة.
ومن جهة أخرى يعاني الالجئون الفلسطينيون النازحون عن مخيماتهم في سورية من أزمات 
اقتصادية متعددة أبرزها ارتفاع إيجارات المنازل في المناطق التي نزحوا عليها حيث يتراوح إيجار 
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$، ويأتي هذا الغالء في ظل انتشار البطالة حيث أن معظم 251$ وحتى 251المنزل بين 
قد فقدوا أعمالهم بسبب الحرب، يشار أن حي الزاهرة والميدان وجرمانا وبلدة قدسيا الالجئين 

 ومخيم خان دنون من أكثر المناطق التي تستقبل الالجئين النازحين عن مخيماتهم.
 

 معتقلون
"أحمد أمين نوفل" من أبناء مخيم خان الشيح من قبل عناصر حاجز  اعتقال الالجئ الفلسطيني

 للجيش النظامي.  الكبري التابع
 

 لبنان
قامت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" بتعبئة بطاقات الصراف اآللي 

حزيران  21الخاصة بالالجئين الفلسطينيين من سورية الذين دونوا معلوماتهم لدى الوكالة حتى 
المئات من العوائل ، الجدير ذكره أن األونروا قامت بإيقاف المساعدات النقدية عن 3122

حيث أوضحت أن اإلحصاء الذي قام به  ،3122الفلسطينية ابتداءًا من شهر تشرين األول 
موظفوها من أجل جمع البيانات حول الحالة االجتماعية واإلقتصادية لكل عائلة من الالجئين 

ئ " الج22111الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى لبنان خلص إلى أن عددهم وصل إلى "
 " ألف الجئ. 52بعد أن كان عددهم قبل اإلحصاء "

 
 كانون األول الجاري -ديسمبر 61المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام حتى 

 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم مخيم اليرموك :
يومًا على  55يومًا، والماء لـ  166على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  925

 ضحية. 691التوالي، عدد ضحايا الحصار 
 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم الحسينية :

 يوم على التوالي. 136
 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم السبينة :

 م على التوالي.يو  166
 يومًا بعد سيطرة مجموعات  166: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي مخيم حندرات

 المعارضة عليه.
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 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام للخدمات األساسية  211: حوالي مخيم درعا
 داخله.

 ينة باستثناء : استمرار النقطاع الطرقات الواصلة بينه وبين مركز المدمخيم خان الشيح
 خان الشيح". -طريق "زاكية

 استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة.مخيم خان دنون : 
 الوضع هادئ نسبيًا مع  العائدين في حمص وحماة:و  الرملو  السيدة زينبو  مخيمات جرمانا

 استمرار األزمات االقتصادية فيها.


