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كتائب مسلحة تهدد بإشعال المنطقة الجنوبية في حال تم اقتحام مخيم "
واسماعيل هنية يعد بإجراءات لحل قضية الالجئين الفلسطينيين ..اليرموك

 "في قبرص

 
 

 

 الجئ فلسطيني يقضي في سورية. 

 عنيفة بعد فشل المحاولة السادسة إلدخال المساعدات إلى مخيم اليرموك اشتباكات. 

 الشتاء يعمق جراح أبناء مخيم اليرموك في مركز إيواء طاهر الجزائري بدمشق. 

  الطيران الحربي يقصف محيط مخيم خان الشيح وحمالت اعتقال شباب المخيم
 .مستمرة

 يين في تركياحملة إغاثية إلعانة الالجئين الفلسطين. 
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 ضحايا
البي جر  يوم أمس بين  شباااا في اال" عدنان عبدالرحمن عشماوي " قضى الالجئ الفلسطيني

مجموعا  المعارضة السورية من جهة والجيش السوري والمجموعا  الفلسطينية الموالية لها من 
الضحية " الديمقراطيالحزب الفلسطيني "وقد نعى , جهة أخرى عند أحد مداخل مخيم اليرموك

 .وقال إنه أحد عناصره العاملة أمام مخيم اليرموك

 
 عدنان عبدالرحمن عشماوي 

يذكر أن العديد من الفصائل الفلسطينية في سوريا شكل  ما يسمى اللجان الشعبية الفلسطينية 
كما هو الحال  ،في دمشق كبشكيل يعمل إلى جانب قوا  الجيش السوري واألجهزة األمنية

االنساة لما يسمى لواء القدس في مخيمي النيرب والرمل، وأبرز بلك الفصائل القيادة العامة وفبح 
 .االنبفاضة

 
 تآخر التطورا

الهيئة الشرعية في جنوب دمشق، جيش "ائب مسلحة من المعارضة السورية هدد  ساع كب
كبائب أاناف بي  المقدس، قوى اإلصالح، اإلسالم، أجناد الشام، حركة أحرار الشام اإلسالمية، 

في بيان أصدربه بإشعال المنطقة الجنوبية في حال بم إقبحام مخيم " مقابلين الحجر األسود
الفصائل الفلسطينية و  اليرموك من قبل لواء اليرموك المزمع إنشاءه من قبل النظام السوري 

ي المنطقه الجنوبية على صفحابها الموالية له، وقد نص البيان الذي نشربه القوى المسلحه ف
اأنه في الوق  الذي بجري فيه المفاوضا  إليقاف إطالق النار ومنع سفك الدماء :" الرسمية
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وبناًء عليه بؤكد القوى العسكرية .من هنا وهناك واالقبحام ااالعبداءببعالى أصوا  االبهديد 
اليرموك، وبشدد على ما أعلنبه  جنوب دمشق أن أمر المنطقة الجنوبية يهم الجميع ومنها مخيم

وأن اي اعبداء على المنطقة ال سيما  ،الهيئة الشرعية فيما سبق اأن سلمنا واحد وحربنا واحدة
مخيم اليرموك هو اعبداء على المنطقة برمبها ولن نقف مكبوفي األيدي بجاه ذلك وسننفر جميعنا 

 .والمعبدين وكف الظلم والظالمين لرد العدوان
اللبنانية المقربة من النظام السوري كشف  اأن النظام يسعى " األخاار"ره أن صحيفة الجدير ذك

، "لواء اليرموك"لبشكيل فصيل عسكري من األهالي النازحين من مخيم اليرموك، يحمل مسمى 
وسباون ُمهمبه اقبحام المخيم الواقع جنوب العاصمة دمشق، واسبعادة السيطرة عليه من الابائب 

 .المسلحة
عنيفة دار  رحاها بين الجيش السوري والمجموعا   اشباااا لى ذلك اندلع  يوم أمس إ

الفلسطينية الموالية له من جهة ومجموعا  المعارضة المسلحة من جهة أخرى في شارع فلسطين 
وبداية مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، واحسب إفادة مراسلنا داخل المخيم اأن 

( األونروا)اندلع  أثناء البحضير لبوزيع المساعدا  الغذائية المقدمة من وكالة  ااا شبابلك اال
مما حرم األهالي لألسبوع السادس على البوالي من بلك المساعدا ، في حين ابهم اعض 
الناشطين في مخيم اليرموك قناصا  اللجان الشعبية الفلسطينية الموالية للجيش السوري 

والقيادة العامة بإطالق النار على األهالي وذلك لمنع بوزيع  االنبفاضةافبح النظامي، والمبمثلة 
إن مجموعا  المعارضة " :، وقال االبهاما العامة هذه  –السلل الغذائية، وبدورها نف  القيادة 

 ."السورية المسلحة داخل المخيم هي من اادر إلى إطالق النار على أهالي اليرموك
موك خروج مظاهرة حاشدة، جاب  أرجاء المخيم وذلك للمطالاة افك إلى ذلك شهد مخيم الير 

" الحصار عنه وبحييده وعودة سكانه إليه، كما شدد المبظاهرون الذين حملوا الفبا  كبب عليها
، "أطفال مخيم اليرموك يموبون بردًا وجوعاً "، و"جوعان..بردان..مخيم اليرموك عاصمة الشبا 

، على ضرورة إدخال المساعدا  الغذائية إليه، فيما حمل "ال لجوع األطفال والمسنين"و
 .المبظاهرون طرفي الصراع مسؤولية إيقاف إدخال السلل الغذائية

ومن جهة أخرى يشكو النازحون الفلسطينيون في مركز طاهر الجزائري امنطقة الزاهرة في دمشق 
حسب شهادة أحد قاطني عائلة من مخيم اليرموك أوضاعًا معيشية قاسية، وا 15والذي يأوي 

المركز اأن الصف الواحد يحوي بين جدرانه عدة عائال  يبرافق ذلك مع عدم بوفر مواد البدفئة 
مما جعلهم عرضة للبرد القارس، الذي أثر اشكل كبير على األطفال  ،قلة األغطيةو  األساسية

دفعنا لــ اللجوء وكاار السن وسبب لهم العديد من األمراض، وأضاف أن شح المواد المحروقة 
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أما الاهرباء فهي في حالة انقطاع مع ساعا   ،للطرق البدائية من جمع الحطب والبدفئة عليه
على الرغم من بقديم الهيئا  الخيرية للمساعدا  الغذائية .قليلة يقطع على األهالي ظلمبهم

 ،الظلم عنهموالطبية إال أن ذلك لم يمنع األهالي من رفع صوبهم ومناشدة المؤسسا  لرفع 
وطالبوا الجها  المعنية والمؤسسا  الفلسطينية افبح الطريق إلى مخيم اليرموك والعودة إلى 

نهاء معانابهم المبواصلة منذ سنين عدة ،بيوبهم  .وا 

 
 النازحون الفلسطينيون في مركز طاهر الجزائري 

زارع خان الشيح أما بريف دمشق فقد شن الطيران السوري س  غارا  على مناطق مبفرقة من م
 إلى ذلك اعبقل  قوا  الجيش ،منطقة القصورو  محيط شارع الفيال و  بوزع  في شارع الزهور

والذي اا   ،"كوكب"األجهزة األمنية السورية عددًا من شااب مخيم خان الشيح من على حاجز و 
 .بقاليشكل بهديدًا ألهالي المخيم ويمنعهم من الخروج منه لقضاء حوائجهم خوفًا من االع

 
 ةغز 

إسماعيل هنية ابصااًل هابفيًا مع ممثلي " حماس"أجرى نائب رئيس المكبب السياسي لحركة 
الالجئين الفلسطينيين السوريين العالقين في مركز إيواء في قبرص اعد مناشدابهم للمؤسسا  

 .لمطالبهم ااالسبجااةالدولية واإلنسانية والفلسطينية ووعد هنية 
 ،إلى أنه وعد بإجراء ابصاال  مع القيادة البركية للسماح لهم بدخول أراضيها ،وأشار مكبب هنية

ووجه هنية شكره , وكذلك البواصل مع مؤسسا  حقوقية وا غاثية لإلهبمام اأوضاعهم اإلنسانية
إلى الحكومة القبرصية لقيامها بإنقاذ الفلسطينيين اعد بعطل مركبهم في أيلول الماضي، 

 .الحينواسبضافبهم منذ ذلك 
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والذي يأوي  ،يأبي ذلك عقب قرار السلطا  القبرصية إيقاف خدمابها في مخيم اللجوء بورنارة
الجئ فلسطيني وا غالق المخيم في وجه الالجئين في محاولة إلجاارهم على اسبامال  042

والبي يرفض الالجئون االسبمرار بها كون قبرص ليس بلد لجوء وال بؤمن إال  ،إجراءا  اللجوء
 .اليسير لالجئين

 ،0254من الالجئين الفلسطينيين والسوريين في أيلول  541وكان  الاحرية القبرصية قد أنقذ  
والبي حرمبهم من العيش  ،ثم إجاارهم على وضع الاصمة ،وقطع رحلبهم المبوجهة إلى إيطاليا

 .ذويهم في دول اللجوء األوروبي حسب قانون دبلن األوروبي مع
 

 تركيا
قام  الهيئة العامة لشؤون الالجئين الفلسطينيين في سورية االبنسيق مع منظمة آفاد البركية 

(AFAD)  عائلة من فلسطينيي سورية داخل مركز  53سلة غذائية وصحية على  53ببوزيع
 .اإليواء في مدينة كلس

 
في سياق البدء احملة إغاثية قال  الهيئة أنها األابر من نوعها لفلسطينيي سورية في يأبي ذلك 

بركيا، يبخلل الحملة بوزيع سلة إغاثية وصحية على العائال  الفلسطينينة النازحة الموجودة في 
وسيبم العمل ( أنطاايا ,غازي عينباب ,الريحانية ,كلس ,أضنة ,مرسين)بركيا في كل من المدن 

, حصة على العائال  المقيمة خارج المركز 550المرحلة الثانية يوم اإلثنين القادم وسبوزع على 
 ,غازي عينباب)كما وسينفذ مكبب اإلغاثة المرحلة الثالثة األيام القادمة في المدن البركية 

ريا واليوجد إحصائيا  ثاببة لعدد الالجئين الفلسطينيين القادمين من سو ( الريحانية,أضنة ,مرسين
بشير البقديرا  إلى أن عدد الالجئين من فلسطينيي سورية و  ،اسبب عدم ثاا  إقامبهم في بركيا
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موزعين في مدينة اسطنبول وغازي عينباب  1222و 5222والمقيمين في بركيا يبراوح بين 
 .(أنطاايا)وهاباي 

 
 5182يناير  –كانون الثاني  81احصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيا سوريًا وصولوا إلى أورواا خالل األربع سنوا   (53922)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

ضحية فلسطينية قام  مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ببوثيقها ( 5015) •
الجئًا قضوا إثر ( 503)الجئًا قضوا بح  البعذيب، و( 510)امرأة، و( 823)بينهم 

 .جئًا قضوا اسبب القصفال( 910)الجئًا أعدموا ميدانيًا، ( 18)قنصهم و
اسبمرار حصار الجيش النظامي ومجموعا  القيادة العامة على المخيم  :مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 085)على البوالي، وانقطاع الاهرباء منذ أاثر من ( 205)لليوم 
 .ضحية( 801)يومًا على البوالي، عدد ضحايا الحصار ( 825)

( 88281)فروا من سورية إلى بلدان الجوار منهم  ألف الجئ فلسطيني سوري ( 11) •
لغاية " األونروا"في لبنان، وذلك وفق إلحصائيا  وكالة ( 85111)الجئًا في األردن و

 .0254نوفمبر 
الجيش النظامي يسبمر امنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يوم على البوالي( 808)
يش النظامي يسبمر امنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الج: مخيم السبينة •

 .أيام على البوالي( 822)
أيام اعد سيطرة مجموعا  ( 022)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من ماانيه %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 539)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :ات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيم •

 .مع سبمرار األزما  االقبصادية فيها
اسبمرار انقطاع جميع الطرقا  الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زااية )ااسبثناء طريق 


