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 "تجدد القصف واالشتباكات في مخيم اليرموك المحاصر"
 

 
 

 قصف بالبراميل المتفجرة في محيط مخيم خان الشيح. 

 انفجارات واشتباكات عنيفة في محيط مخيم النيرب في حلب. 

  شهراً في بعض الحاالت( 81)السويد قد تتجاوز مدة االنتظار للم الشمل في. 
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 التطورات آخر

مناطق فيه وتم تسجيل تعرض مخيم اليرموك المحاصر أول أمس لقصف مدفعي استهدف عدة 
قذائف هاون، واقتصرت ( 4)قذيفة، كما استهدف حي التضامن المالصق للمخيم بـ ( 11)سقوط 

األضرار على الماديات، تزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة على محور مدرسة الكرمل وصرفند بين 
لحة من جهة عناصر المجموعات الفلسطينية الموالية للنظام من جهة ومجموعات المعارضة المس

 .أخرى 

يشار إلى أن النظام السوري والمجموعات المسلحة الموالية له تواصل فرض حصارها على مخيم 
والماء لـ  ،يوما  ( 1031)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 1441)اليرموك لليوم 

بسبب الجوع ضحية قضوا ( 113)يوما  على التوالي، في حين بلغ عدد ضحايا الحصار ( 961)
 .ونقص الرعاية الطبية

 
وفي ريف دمشق الغربي، أفادت األنباء الواردة من مخيم خان الشيح بريف دمشق الغربي، أن 

براميل متفجرة ( 13)طائرات النظام السوري استهدفت المزارع الشرقية من المخيم بأكثر من 
 .مستمر للطيران المروحيسط تحليق و  وحاوية متفجرة، تزامن القصف مع اشتباكات متقطعة

وقال مراسل المجموعة في المخيم أن األهالي تعيش مع بدء فصل الشتاء في ظل حصار خانق 
يوما  باإلضافة لضعف شديد في ( 11)وفقدان لمواد التدفئة الرئيسية ومنع إدخال الطعام منذ 

ف مدني أل( 10)آالف طفل من أصل ( 0)اإلمكانات الطبية، حيث يعيش في المخيم نحو 
 .ومهددون بمجاعة وأمراض نتيجة استمرار النظام بفرض حصاره على المخيم

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
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وفي شمال سورية، تشهد المناطق المحيطة بمخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب اندالع 
 .اشتباكات عنيفة تترافق مع سماع أصوات انفجارات قوية

الشيخ "و" عزيزة"صباح األولى عند قرتي وبحسب مراسلنا فإن االشتباكات اندلعت منذ ساعات ال
 .وأضاف أن مساجد المخيم دعت عبر مكبرات الصوت إلى عدم التجمع والتزام المنازل" لطفي

يذكر أن موقع مخيم النيرب المالصق لمطار النيرب العسكري جعل منه موقع استراتيجي لطرفي 
النار مما أدى إلى وقوع ضحايا الصراع في سورية، وقد تعرض في وقت سابق للقصف وإلطالق 

في صفوف المدنيين، وسقط العديد من أبنائه بسبب انخراطهم في أحداث الحرب في سورية، فيما 
ضحية من أبناء مخيم النيرب قضوا منذ بدء أحداث الحرب في ( 141)وثقت مجموعة العمل 

 .سورية

 
واجد في لبنان وتركيا ومصر من إلى ذلك، تعاني المئات من العوائل الفلسطينية السورية المت

تأخر إجراءات لم شملهم في مملكة السويد، حيث تصل المدة في بعض األحيان إلى أكثر من 
شهرا ، األمر الذي يضاعف من الضغوط النفسية والمادية على تلك األسر، حيث يصل ( 11)

تفاع تكاليف المعيشية، شهريا  باإلضافة إلى ار ( $413)إيجار المنزل في تركيا ولبنان إلى حوالي 
 .وعدم وضوح الوضع القانوني لتلك األسر خصوصا  فيما يتعلق باإلقامات وحرية التنقل

فيما تعزو دائرة الهجرة السويدية سبب التأخير بما وصفته بالضغط الهائل عليها وعلى موظفيها 
 .طينيي سوريةاألمر الذي يؤدي إلى تأخر إجراءات لم الشمل لجميع الالجئين بما فيهم فلس
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من جانبهم أكد العديد من الالجئين الفلسطينيين السوريين في السويد أن التأخير يأتي ضمن 
سياسة غير معلنة من قبل الحكومة السويدية تهدف إلى جعل السويد وجهة غير مرغوبة 
لالجئين، وذلك ضمن إجراءات متعددة تتخذها السويد في سبيل ذلك من ضمنها سن قوانين 

( 10)عات مشددة للجوء فيها منها إيقاف منح اإلقامات الدائمة، واستبدالها بإقامة لمدة وتشري
 .سنوات( 0)شهرا  أو 

 

 6182/ نوفمبر –تشرين الثاني/ 81وأرقام حتى  إحصائيات فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 11133) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 445133) •
لغاية " األونروا"لسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة الجئ ف( 6333) •

 .4311يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 1333) •
 .الجئا  فلسطيني سوري في قطاع غزة( 1333) •
 .4316ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 91)أكثر من  •
القيادة  -ومجموعات الجبهة الشعبية  استمرار حصار الجيش النظامي: مخيم اليرموك •

( 1031)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 1441)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 113)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 961)يوما ، والماء لـ 

منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 1134)

يوما  بعد سيطرة مجموعات ( 1414)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 93)يوما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 114)حوالي : مخيم درعا •
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على التوالي، ( 11)لليوم استمرار حصار الجيش النظامي على المخيم : مخيم خان الشيح •
 .وانقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة له

الوضع هادئ نسبيا  مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •
 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


