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مجموعات معارضة في اليرموك تمثل بجثة أحد مقاتلي المجموعات "
 "الفلسطينية المحسوبة على النظام

 

 
 

 

 أحد الفدائيين القدامى في سورية يقضي إثر نقص الرعاية الطبية في مخيم •

 .اليرموك

 .قصف، وأزمة خبز في مخيم خان الشيح بريف دمشق •

 .موجة البرد القارس تفاقم من معاناة أبناء تجمع المزيريب في درعا •

 .شتاء لبنان يدخل الالجئين الفلسطينيين من سورية في فصل جديد من المعاناة •

 حملة الوفاء األوربية تتحضر لتوزيع مساعداتها على الالجئين الفلسطينيين •
 .والسوريين في تركيا

 .فلسطينيو النمسا يتضامنون مع أهلهم في المخيمات الفلسطينية بسورية •
 

 
 

 "دمحم سامر خليفة"
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  ضحايا

من سكان مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق إثر " دمحم أحمد عبد الغني"قضى الالجئ 
يذكر أن نقص الرعاية الطبية، وذلك بسبب استمرار الحصار المشدد المفروض على اليرموك، 

كان مصابًا بداء السكري وأمراض القلب، ويشار أنه من الفدائيين الفلسطينيين " عبد الغني"
 .القدامى المعروفين في سورية

إلى ذلك أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل ارتفاع عدد ضحايا الحصار على مخيم 
 .ضحية( 761)اليرموك إلى 

 
 "دمحم أحمد عبد الغني"

 
  التطوراتآخر 

أقدمت إحدى المجموعات المحسوبة على المعارضة السورية المسلحة في مخيم اليرموك بدمشق، 
يوم أمس، على التمثيل بجثة أحد عناصر اللجان الشعبية الفلسطينية المحسوبة على النظام 

، حيث قام عناصر "دمحم سامر خليفة"السوري، والذي قضى إثر اشتباكات بين الطرفين، وهو 
تبعون لمجموعات أكناف بيت المقدس المحسوبة على المعارضة السورية المسلحة بسحل جثته، ي

وقطع رأسه، على مرأى العشرات من أهالي المخيم، مما أثار حالة من االستياء الشديد بين 
 .ناشطي وأهالي المخيم
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العامة  إلى ذلك اليزال مخيم اليرموك يرزح تحت حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة
يومًا، والماء ( 615)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 595)وفتح االنتفاضة لليوم 

 .ضحية( 761)وارتفع عدد ضحايا الحصار إلى  ،يوماً ( 765)لـ 
أما في ريف دمشق فقد تعرض مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين للقصف حيث استهدف 

 .ون على األقل، ما أدى إلى نشوب حريق بأحد منازل األهاليالحي الغربي منه بقذيفتي ها
يأتي ذلك في ظل أزمة حادة بمادة الخبز يعاني منها أهالي المخيم بسبب منع حواجز الجيش 
النظامي دخول الدقيق والخبز إلى المخيم منذ حوالي ثالثة أيام، فيما التزال جميع الطرقات 

والذي " خان الشيح –زاكية "رة له مقطوعة باستثناء طريق الواصلة بين المخيم والمناطق المجاو 
 .يتعرض لالستهداف المتكرر بالقذائف واألعيرة الثقيلة

 
 مخيم خان الشيحعلى  قصفال

 
الجئ فلسطيني في تجمع المزيريب بمحافظة ( 0588)وباالنتقال إلى درعا حيث يواجه أكثر من 

مع تناقص درجات الحرارة والبرد القارس فقد وصلت درعا أوضاعًا معيشية صعبة، ازدادت تفاقمًا 
 .درجات 3ْحتى 

وأمام موجة البرد الجديدة اشتدت حاجة األهالي للمحروقات في وقت شهدت األسواق ارتفاعًا 
مما  ،ليتر المازوت$  5.5و $  5.5فقد وصل سعر ليتر البنزين إلى ما يقارب  ،كبيرًا بأسعارها

ة على عاتق األهالي واضطرهم ألن يعيشوا في بيوت شبه ضاعف من التكاليف االقتصادي
معدومة التدفئة، باإلضافة إلى انقطاع مادة الغاز للتدفئة والطبخ وغالء سعرها إذا وجدت، مما 
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اضطر األهالي إلى العودة للوسائل القديمة في جمع الحطب وشرائه، ليصد شيئًا من برد الشتاء 
ووصل سعر طن الحطب حوالي  ،ن غلي الطعام والماءو يساعدهم في الطبخ وسد حاجاتهم م

 .أما الكهرباء فانقطاعها هو الحالة العامة مع بعض ساعات العمل ،758$
وفي موضوع مشابه يعاني الالجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية إلى لبنان أوضاعًا 

خلف أضرارًا معيشية قاسية جدًا، خاصة في مع تأثر المنطقة بمنخفض جوي عميق، والذي 
وتطاير خيم الالجئين في حين دخلت  "بالزينكو"كبيرة، من تطاير أسقف بعض المنازل المغطاة 

 .المياه منازل أخرى في عدة مخيمات، خاصة تلك الواقعة على مشارف البحر
فيما يشتكي الالجئون من عدم توفير المحروقات بسبب الغالء الكبير و انعدام الموارد المالية 

 .عين الالجئين الفلسطينيين من سوريةالتي ت
وكان عدد من الناشطين دعوا التخاذ خطوات إغاثية عاجلة للتعامل مع مخرجات األزمة الحالية 

بما يرقى بالمستوى المعيشي والصحي لالجئين وكذلك وضع  ،على كافة الصعد والمستويات
 .الخطط الالزمة للتعامل مع مثل هذه الحاالت واالستعداد لها

لى ذلك يعتبر الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا وتأمين السكن وارتفاع إ
يذكر .في وقت تسن السلطات اللبنانية القوانين لمنع عمل هؤالء الالجئين ،أجورها أبرز مشاكلهم

 ،منهم أطفال% 55الجئ  57أن عدد الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا بلغ حوالي 
يتوزع الالجئون في عدة مناطق بلبنان وخاصة المخيمات التي تشهد اكتظاظًا سكانيًا في و 

 .األصل
وباالنتقال إلى تركيا حيث أعلنت حملة الوفاء األوروبية عن عزمها توزيع كميات من المساعدات 

إلى جنوب اإلغاثية على الالجئين الفلسطينيين والسوريين الذين فروا من الحرب الدائرة في سورية 
تركيا، يشار أن الزيارة المتوقعة تأتي بالتنسيق والتعاون بين حملة الوفاء والعديد من المؤسسات 

 .األوروبية الناشطة في المجال األهلي
يذكر أن حملة الوفاء األوربية كانت قد أرسلت العديد من القوافل اإلغاثية إلى كل من مخيم 

 .فلسطينية في سورية باإلضافة إلى لبنان وتركيااليرموك وبقية المخيمات والتجمعات ال
وعلى صعيد آخر نظم كل من تجمع شباب فلسطين و المجلس التنسيقي لدعم فلسطين في 
النمسا وقفة تضامنية في العاصمة فيينا مع الالجئين الفلسطينيين في سورية، والذين يعانون من 

شدد عن مخيم اليرموك، وتحييد ويالت الحصار، حيث طالب المتضامنون برفع الحصار الم
 .الالجئين الفلسطينيين عن الحرب الدائرة في سورية
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 1122شباط -فبراير  12احصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 13922)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

 .فلسطينيي سورية بتوثيقهاضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل  (2661) •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم  :مخيم اليرموك •

يومًا ( 252)يومًا، والماء لـ ( 532)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 292)
 .ضحية( 253)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجئًا في ( 216503)وري فروا من سورية إلى خارجها منهم ألف الجئ فلسطيني س  (80) •
الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 56111)الجئًا في لبنان، ( 226211)األردن و

 .5875لغاية فبراير " األونروا"وكالة 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .ى التوالييوم عل( 793)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  :مخيم السبينة •

 .أيام على التوالي( 755)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 550)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه %(31)حوالي  يومًا النقطاع المياه عنه ودمار( 221)حوالي  :مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


