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على ( الميغ)نازحو اليرموك في يلدا يعتصمون في الذكرى الثالثة لغارة "
 "مخيمهم

      

 
 

 معاناة اآلالف من الفلسطينيين في مخيم درعا جنوب سورية ال تزال مستمرة 

 (41 ) في ً السجون السورية من أبناء تجمع المزيريب اليزال معتقالً فلسطينيا

 مصيرهم مجهوالً 

 هيئة فلسطين الخيرية توزع الحطب على العائالت الفلسطينية في المزيريب  

  من مخيم عين الحلوة" معاً لشتاء دافىء"الوفاء األوروبية تبدأ حملة 
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 آخر التطورات
الفعاليات المدنية داخل بلدة يلدا و  اإلغاثيةنظمت مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية والمؤسسات 

وذلك إحياء للذكرى الثالثة " يوم اليرموك األسود"المجاورة لمخيم اليرموك، اعتصامًا تحت عنوان 
لنكبة مخيم اليرموك ومجزرة مسجد عبد القادر الحسيني التي قام بها طيران الجيش السوري قبل 

 .الضحايا والجرحى وتشريد أهالي مخيم اليرموك ثالثة أعوام التي أدت لسقوط العشرات من

 
القيادة العامة  -يأتي ذلك في ظل استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

يومًا، ( 079)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 099)على مخيم اليرموك لليوم 
 .ضحية( 480)ا الحصار يومًا على التوالي، عدد ضحاي( 069)والماء لـ 

أما في درعا فتسببت أعمال القصف واالشتباكات المتكررة التي شهدها مخيم درعا لالجئين 
من مبانيه وذلك %( 79)الفلسطينيين جنوب سورية منذ بداية الحرب الدائرة فيها، بدمار حوالي 

إنسانية غاية في وفق احصائيات غير رسمية، فيما يعيش من تبقى من الالجئين داخله أوضاعًا 
 .الخطورة تتجلى بالجانبين الصحي والمعيشي

أما صحيًا فال يتوافر في المخيم أي مشفى أو مركز طبي، باإلضافة إلى نقص حاد باألدوية 
والمواد والمعدات الطبية الالزمة لإلسعافات األولية، يضاف إليها عدم توافر سيارات إسعاف 

خيم، وفي حال نجح األهالي بإخراج أحد المرضى خارج لنقل الجرحى لتلقي العالج خارج الم
وأمام ذلك  ،المخيم فإن األردن ترفض دخول أي الجئ فلسطيني من سورية حتى لوكان مصاباً 

الواقع الصحي المتردي حذر عدد من الناشطين داخل المخيم من انتشار األمراض في صفوف 
ملوثة، وذلك بسبب انقطاع مياه الشرب األهالي، خاصة مع اضطرارهم الستخدام مياه الشرب ال

 .أيام( 696)عن المخيم منذ حوالي 
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معتقاًل فلسطينيًا  40وعلى صعيد آخر وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أسماء 

من أبناء تجمع المزيريب بدرعا في سجون النظام السوري منهم الجئة فلسطينية اليزال مصيرهم 
الخبر، ويرى فريق الرصد والتوثيق أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر  مجهواًل حتى لحظة تحرير

من ذلك، حيث أن الوضع األمني، ومخاوف األهالي على مصير أوالدهم يحول دون إعالنهم 
 .عن اعتقال أبنائهم

ُيشار إلى أن بلدة المزيريب جنوب درعا تضم تجمعًا لالجئين الفلسطينيين ويقدر عددهم بنحو 
وكانت مجموعة .باإلضافة إلى عدد من العائالت التي نزحت من مخيم درعا الجئاً  8099

 .معتقاًل فلسطينيًا في السجون السورية منذ بدء أحداث الحرب 4948العمل قد وثقت 
 

 لجان عمل أهلي
قامت هيئة فلسطين الخيرية بالتعاون مع جمعية طريق الحياة ( دفء الشتاء)ضمن مشروع 

اب اإلسالمي بتوزيع مادة جفت الزيتون على العائالت الفلسطينية النازحة والندوة العالمية للشب
، وذلك (تل شهاب -جلين -المزيريب)في جنوب سورية حيث شمل التوزيع مناطق وبلدات

 .الستخدامها كوسيلة للتدفئة
ُيذكر أن جفت الزيتون هو كل ما يتبقى من حبات الزيتون بعد عصرها، من بذور الزيتون 

واألوراق التي تبقى بعد ذلك، كما أنه ُيعد من المواد القابلة لالشتعال بسرعة، ويساعد  واألغصان
على نشر التدفئة في المكان، في حال استخدامه في مدافئ الحطب، أو في مواقد النار 

، التي بات السوريون يستخدمونها بسبب الحصار وغالء األسعار وعدم توفر ”الفيربليس“
 .مرار الحرب الدائرة في سوريةالمحروقات جراء است
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معًا لشتاء "ومن جانب آخر بدأ وفد حملة الوفاء األوروبية، يوم أمس، بأولى خطوات مشروع 
ووفقًا للقائمين على الحملة، فقد قام الوفد .وذلك انطالقًا من مخيم عين الحلوة في لبنان ،"دافىء

ت الفلسطينية السورية المهجرة بسبب بجولة ميدانية في المخيم متفقدًا خاللها أوضاع العائال
االحتياجات األساسية في و  إلى ذلك وزعت الحملة خالل تلك الجولة بعض المواد.الحرب هناك

 .الشتاء كالبطانيات والطرود الغذائية

 
 5182/ كانون األول ــ ديسمبر / 81/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان، ( 005999)في األردن والجئًا فلسطينيًا سوريًا ( 405099) •
لغاية يوليو " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6999)

5940. 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 66)أكثر من  •
ر الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم استمرار حصا: مخيم اليرموك •

يومًا على ( 069)يومًا، والماء لـ ( 079)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 099)
 .ضحية( 480)التوالي، عدد ضحايا الحصار 

( 764)والي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ ح: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي

يومًا بعد سيطرة مجموعات المعارضة ( 065)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .عليه

 .من مبانيه%( 79)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 696)حوالي : مخيم درعا •
وضع هادئ نسبيًا مع ال: مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )طريق 


