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 عائمة فمسطينية سورية في غزة تطالب منظمة التحرير 260أكثر من "
 "الفمسطينية تحمل مسؤولياتها تجاههم

 
 
  اشتباكات عنٌفة بٌن الجٌش النظامً ومجموعات المعارضة فً محٌط مخٌم

 .حندرات

  للٌوم الخامس على التوالً ٌستمر انقطاع الطرٌق الواصل بٌن مخٌم النٌرب
 .ومركز حلب

  مخاوف من انتشار األمراض وسط استمرار انقطاع الماء عن الٌرموك للٌوم
 . على التوال44ً
  ًناشطون الحكومة اللبنانٌة تفرض قٌود مشددة على قبول أي الجئ جدٌد ف

 .أراضٌها
  فلسطٌنٌون سورٌون فً لبنان ٌعتصمون استنكاراً لقرار قطع األونروا

 .مساعداتها عنهم
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 آخر التطورات
عمى ىامش جمسة حوارية نظمتيا شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية في غزة، طالبت أكثر من 

عائمة فمسطينية سورية في غزة دائرة شؤون الالجئين التابعة لمنظمة التحرير الفمسطينية " 260"
بتحمل مسؤولياتيا تجاىيم، خاصة فيما يتعمق بدورىا بتوفير مسكن مالئم ليم، ومصادر دخل 
ثابتة لتوفير حياة كريمة، وتعميم جامعي مجاني، كما طالبوا وزير الشؤون االجتماعية بتشكيل 

لجنة لمعالجة ىذا الممف وضمان دمجيم في المجتمع الفمسطيني وحصوليم عمى الرقم الوطني، 
يشار أن عدد الالجئين الفمسطينيين الذين فروا من جحيم الحرب في سورية وعادوا إلى غزة يقدر 

 شخص وذلك بحسب وزارة الشؤون االجتماعية واألونروا ومنظمة التحرير 1000بحوالي 
 .الفمسطينية

أما في سورية، فيشيد محيط مخيم حندرات بحمب اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي 
ومجموعات من المعارضة السورية حيث تستمر محاولة الجيش النظامي مدعومًا بعناصر من ما 
يعرف بمواء القدس الذي يضم عددًا من الفمسطينيين السيطرة عمى المخيم والطريق المجاور لو، 

يومًا " 545"ويذكر أن المعارضة السورية كانت قد سيطرت عمى المخيم بشكل كامل منذ حوالي 
 .وذلك بعد اشتباكات عنيفة أجبرت معظم أىالي المخيم عمى النزوح عنو

وفي سياق متصل يستمر انقطاع الطريق الواصل بين مخيم النيرب ومركز مدينة حمب لميوم 
الخامس عمى التوالي وذلك إثر استمرار أعمال القنص الذي يتعرض لو الطريق من جية 

العامرية، مما دفع قوات الجيش النظامي إلى فتح طريق يمر من داخل مدرسة المدفعية في 
منطقة الراموسة، إلى ذلك يسعى الجيش النظامي العادة فتح ذلك الطريق لما يشكل من أىمية 

 .لو حيث يربط حمب بمطار النيرب، وباقي المحافظات السورية
وعمى صعيد آخر يدخل انقطاع المياه عن مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق يومو الـ 

 وسط مخاوف من انتشار األمراض واألوبئة بين األىالي، إلى ذلك يستمر الحصار المشدد 44
القيادة العامة عمى المخيم لميوم – الذي يفرضو الجيش النظامي ومجموعات من الجبية الشعبية 

عمى التوالي، حيث أدى الحصار إلى توقف جميع المنشآت الصحية عن العمل باستثناء " 474"
 .مشفى فمسطين الذي يعمل بطاقتو الدنيا بسبب النقص الحاد بالكوادر والمواد الطبية

أن الحكومة المبنانية تتخذ إجراءات من شأنيا " عمي ىويدي"أما في لبنان فقد أكد الناشط 
 وفرض قيود شديدة عمى قبول أي الجئ ،تخفيض عدد الالجئين الفمسطينيين والسوريين في لبنان

أن ىناك قرار رسمي " فمسطين"آخر في أراضييا، وقال ىويدي في مقابمة أجراىا مع جريدة 
بتخفيض أعداد الالجئين، وتشديد القيود عمى استقدام أي الجئ فمسطيني إلى لبنان، وعدم القبول 
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، مشيرًا إلى أن أعداد الالجئين الفمسطينيين ”بو في أراضييا إال في ظروف استثنائية لمغاية
 . ألف الجئ فمسطيني45-44النازحين من سوريا إلى لبنان يتراوح بين 

وأوضح أن األوضاع الحياتية واالقتصادية واالجتماعية الراىنة لالجئين، صعبة جدًا، وتزداد 
صعوبة مع قرب فصل الشتاء، الفتًا النظر إلى أن فصل الشتاء يعد من أكثر فصول السنة التي 
تبرز فييا مشاكل الالجئين خاصة المتعمقة بتحصيل الغذاء والمسكن المناسب والممبس المناسب، 
إلى ذلك أقامت لجنة الميجرين الفمسطينين القادمين من سوريا الى لبنان في مخيم البرج الشمالي 

اعتصامًا أمام مكتب مدير األونروا في المخيم استنكارًا ورفضًا لقرار األونروا التعسفي بوقف 
 عائمو نازحو من سورية، حيث كانت األونروا قد اتخذت سابقًا 1100المساعدات عن أكثر من 

 .قرارًا بقطع المساعدات عن أكثر من ألف عائمة فمسطينية سورية في لبنان

 
 أمام مكتب مدير األونروا عتصاماال

 لجان عمل أهمي
لحق العودة يوم أمس في  (ثابت)أقامت لجنة فمسطينيي سورية في لبنان وبالتعاون مع منظمة 

" فن تحرير الخبر الصحفي" دورًة تخصصية في ببمنطقة صيدا جنوب لبنان (ثابت)مقر منظمة 
لمكوادر اإلعالمية العاممة في لجنة فمسطينيي سورية في لبنان، يذكر أن لجنة فمسطينيي سورية 

في لبنان مؤلفة من ناشطين فمسطينيين الجئين من سورية إلى لبنان، ترصد الواقع الجديد 
لالجئين من مختمف الجوانب الصحية والتعميمية واالجتماعية وتسمط الضوء عمى معاناتيم 

 .لمتخفيف منيا
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  في صيدافن تحرير الخبر الصحفيدورة 

 
 المخيمات الفمسطينية في سورية احصائيات وأرقام

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى : مخيم اليرموك •
 يومًا، والماء 557 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر من 474المخيم لميوم 

 . ضحية155:  يومًا عمى التوالي، عدد ضحايا الحصار44لـ 
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ : مخيم الحسينية •

 . يومًا عمى التوالي376حوالي 
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ : مخيم السبينة •

 . يومًا عمى التوالي345حوالي 
 يومًا بعد سيطرة 545نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .مجموعات المعارضة عميو
 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات 191حوالي : مخيم درعا •

 .األساسية داخمو
استمرار النقطاع الطرقات الواصمة بينو وبين مركز المدينة : مخيم خان الشيح •

 ."خان الشيح- زاكية"باستثناء طريق 
 .استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة: مخيم خان دنون •
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استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ أكثر من عام، : مخيم النيرب •
 .واستمرار انقطاع الطريق الواصل بينو وبين حمب لميوم الخامس عمى التوالي

 الوضع ىادئ :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •
 .نسبيًا مع استمرار األزمات االقتصادية فييا


