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أربع غارات بالقرب من مخيم خان الشيح، وحواجز النظام تشدد "
 "إجراءاتها بحق أهاليه

 
 

 

 الجئة فلسطينية تقضي بسبب الحصار على مخيم اليرموك بدمشق. 

 المساعدات لألسبوع السادس اشتباكات في اليرموك واستمرار توقف توزيع. 

 أزمة مواصالت خانقة في مخيم النيرب بسبب شح المحروقات. 

 السويد سترفض طلبات لجوء من لديهم إقامة في اليونان. 

 هيئة فلسطين الخيرية تستمر بتزويد أهالي مخيم اليرموك بالمياه. 

  حايا اإلحصائيات التفصيلية للض"مجموعة العمل تصدر النسخة اإلنكليزية من
 ."الفلسطينيين الالجئين في سورية
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 ضحايا
، نتيجة إصابتها بالتجفاف (3491من مواليد " )ندوة حسن علوان"قضت الالجئة الفلسطينية 

بسبب سوء التغذية وعدم توفر الرعاية الطبية، وذلك جراء استمرار الحصار المفروض على 
الجيش النظامي ومجموعات القيادة  على التوالي من قبل( 655)أهالي مخيم اليرموك لليوم 

 .ضحية( 351)ليرتفع عدد ضحايا الحصار والجوع وقلة العناية الطبية إلى الـ  ،العامة

 
 ندوة حسن علوان

 آخر التطورات
تعرضت المناطق المحاذية لمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين ألربع غارات جوية إحداها 

بأضرار مادية كبيرة فيها، مما تسبب بحالة من الخوف والتوتر استهدفت مقبرة المخيم متسببة 
 .سادت بين أهالي المخيم خشية استهدافهم كما حصل خالل األشهر الماضية

بريف دمشق بتشديد إجراءاتها " كوكب"وفي سياق متصل تقوم حواجز الجيش النظامي عند بلدة 
أرغفة من الخبز، وفي حال كانوا  8بحق األهالي حيث ُيمنع أبناء المخيم من حمل أكثر من 

يحملون أكثر من ذلك فإن الحاجز يقوم بمصادرة الخبز، كما نقل مراسلنا عن إجراء آخر يقوم به 
الحاجز وهو منع السيارات من تعبئة خزانتها بالوقود، حيث يقوم الحاجز بإجبار السائقين على 

د تكفي التنقل، وذلك لمنع وصول أي كميات إفراغ خزان الوقود وال يبقوا به سوى كمية قليلة ال تكا
 .من المحروقات للمخيم

وعلى صعيد آخر شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية، يوم أمس، 
اندالع مواجهات عنيفة على عدد من خطوط التماس في شارع راما أول المخيم بين المجموعات 

مسلحة من جهة والجيش النظامي والفصائل الفلسطينية المحسوبة على المعارضة السورية ال
الموالية له من جهة أخرى، تزامن ذلك مع تجمع المئات من أبناء المخيم خالل انتظارهم عدة 
ساعات أماًل منهم في الحصول على المساعدات الغذائية العاجلة التي كان من المفترض 
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ستة أسابيع، وسط اتهامات متبادلة بين األطراف توزيعها عليهم، والتي ال تزال متوقفة منذ حوالي 
 .في المسؤولية عن االشتباكات المتكررة التي تؤدي إلى توقف توزيعها

 
 أمالً في الحصول على المساعداتتجمع أهالي مخيم اليرموك  

أما في حلب فقد تسبب إيقاف عدد من السائقين لحافالتهم عن العمل بسبب شح المحروقات، 
، $3في المواصالت، وذلك بعد أن وصلت تعرفة الركوب للشخص الواحد إلى قرابة بأزمة حادة 

مما زاد من معاناة األهالي الذين يشكل العاطلون عن العمل النسبة األكبر منهم، ويشار أن 
المخيم الذي يسيطر عليه الجيش النظامي يعد نقطًة استراتيجية بسبب قربه من مطار النيرب 

 .العسكري 
آخر دعت مجموعة من الناشطين الفلسطينيين إلى وقفة تضامنية مع مخيم  وفي موضوع

من الشهر  19وذلك في اليوم  ،"أنقذوا فلسطينيي سورية"اليرموك وفلسطينيي سورية تحت عنوان 
 .الساعة الثانية ظهراً  ،BRANDENBURGERالجاري بمدينة برلين األلمانية، عند بوابة 

في لمصلحة الهجرة الُسويدية، في تصريح رسمي إلحدى وفي سياق آخر أكد المكتب الصح
الشبكات اإلعالمية السويدية، أن السويد سترفض منح اللجوء الى الالجئين القادمين من اليونان، 

كان لديهم إقامة فيها، ألنها ستتعامل معهم على أساس أنهم حصلوا على الحماية في بلٍد ( إذا)
 .من بلدان االتحاد األوروبي

لمصلحة لم تذكر أن الرفض سيشمل الذين لديهم بصمات، فالمعروف أن السويد تتغاضى لكن ا
عن ذلك، وتمنح أغلبية الالجئين القادمين من هناك الحماية، في حال لم يكن هناك أسبابًا أخرى 

 .تمنع ذلك
الجدير بالذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد جمعت احصائيات تؤكد 

 .ألف الجئاً " 13"لفلسطينيين السوريين الذين وصلوا إلى أوروبا قد قارب أن ا
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 لجان عمل أهلي
على التوالي، يواصل فريق الخدمات في  315مع استمرار انقطاع المياه عن مخيم اليرموك لليوم 

هيئة فلسطين الخيرية عمله بمحاولة تأمين بعض كميات المياه لألهالي، وذلك ضمن مشروع 
مسجد )تزويد المرافق العامة بالمياه  لذي تنفذه في المخيم، حيث قامت الهيئة بالعمل علىالمياه ا

، إضافة إلى تعبئة نقاط المياه (المجمع الطبي في الجمعية الخيرية الفلسطينية -زيد بن الخطاب 
 .التي وزعتها هيئة فلسطين الخيرية في شوارع وحارات اليرموك

 
 مجموعة العمل

العمل من أجل فلسطينيي سورية النسخة اإلنكليزية المترجمة من تقريرها  أصدرت مجموعة
 .1339التوثيقي للضحايا الفلسطينيين الذين قضوا في سورية حتى نهاية عام 

ضحية فلسطينية قضت ألسباب مباشرة كالقصف ( 1645)حيث استطاعت المجموعة توثيق 
لحصار، وأسباب غير مباشرة كالغرق أثناء واالشتباكات والتعذيب في المعتقالت والتفجيرات وا

 ".قوارب الموت"محاوالت الوصول إلى أوروبا وذلك عبر ما بات يعرف بـ 
الضحايا توزعوا على جميع المخيمات الفلسطينية في سورية، من درعا جنوبًا، مرورًا بخان دنون، 

والعائدين بحمص وحماة، وخان الشيح، والسيدة زينب، واليرموك، وجرمانا، السبينة، والحسينية، 
والرمل، إلى حندرات، والنيرب شمااًل، إضافة إلى الضحايا الذين قضوا خارج مخيماتهم في 

 .مختلف المدن السورية، والذين قضوا خارج سورية
وتشير المجموعة أن تقريرها معني بتوثيق احصائيات الضحايا الفلسطينيين الالجئين في سورية 

، وهو غير معني بتحديد هوية الفاعل بشكل 1339نهاية عام ديسمبر منذ بداية األحداث حتى 
 .مباشر
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 :عبر الروابط التاليةيمكنكم االطالع على التقرير 
 اضغط هنا: التقرير باللغة العربية

 اضغط هنا: التقرير باللغة اإلنكليزية

 
 2102يناير  –كانون الثاني  22احصائيات وأرقام حتى 

صولوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات و  الجئًا فلسطينيا سورياً ( 23922)ن ما ال يقل ع •
 .األخيرة

 .ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها( 2101) •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 021)يومًا، والماء لـ ( 141)وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من على التوالي، ( 211)لليوم 
 .ضحية( 012)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

( 04240)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى بلدان الجوار منهم ( 01) •
لغاية " األونروا"في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات وكالة ( 42111)الجئًا في األردن و

 .1339وفمبر ن
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 410)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .أيام على التوالي( 423)

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/statistcs%20ar%20until%2012-2014.pdf.pdf
http://www.actionpal.org.uk/en/reports/special/detailed%20statistics%20for%20the%20palestinian%20refugee%20victims%20in%20syria%202011-2014.pdf
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أيام بعد سيطرة مجموعات ( 129)حوالي  نزوح جميع األهالي عنه منذ: مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 202)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


