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" 69ارتفاع حصيلة ضحايا جيش التحرير الفلسطيني في سورية إلى ""
 "ضحية

 
 

 

 .طفلة فلسطينية سورية تقضي في مخيم الوافدين 

 خفر السواحل القبرصي ينقذ مركب يقل الجئين من سورية. 

  على التوالي57انقطاع المياه عن مخيم اليرموك لليوم "استمرار ". 

 " :ضحية من أبناء مخيم اليرموك قضوا منذ بداية الحرب 899مجموعة العمل "

 في سورية.

 نقص حاد بمادتي الغاز والديزل في مخيم خان دنون وقصف على محيطه. 

 فلسطينيون وسوريون يستمرون باعتصامهم في أثنا. 

 " اإلغاثة التركيةIHH وفلسطينيي سورية توزعان مساعدات غذائية على "

 .فلسطينيي سورية في تركيا

 .فقدان أحد عناصر جيش التحرير الفلسطيني 
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 ضحايا
قضى المجند" محمد محمود سعد" من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني، إثر اشتباكات اندلعت 

التي قامت مجموعة العمل من في منطقة تل كردي بريف دمشق، مما يرفع الحصيلة االجمالية 
" ضحية من جيش التحرير الفلسطيني قضى معظمهم 69أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها إلى "

إثر اشتباكات اندلعت في مناطق متفرقة من ريف دمشق، ويذكر أن الخدمة العسكرية هي الزامية 
ا أجبر العديد من لالجئين الفلسطينيين في سورية حيث يخدمون في جيش التحرير الفلسطيني مم

الشباب الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية خالل الحرب الدائرة في سورية لتركها والسفر إلى 
 البلدان المجاورة.

( عامًا، إثر قصف سابق استهدف مخيم 41إلى ذلك قضت الطفلة "نور غالب رسالن" عمرها )
ي المدخل الشمالي لمدينة دمشق الوافدين يوم الخميس الماضي، يذكر أن مخيم الوافدين يقع ف

 كيلو متر. 02على طريق األوتوستراد بين دمشق وحمص ويبعد عن العاصمة دمشق 
 

 آخر التطورات
قام خفر السواحل القبرصية ليل أمس بإنقاذ مركب كان يقل الجئين فلسطينيين وسوريين انطلقوا 

السواحل القبرصية، فيما لم ترد من السواحل التركية حيث علق مركبهم بأحد الصخور قبالة 
 .معلومات عن تسجيل إصابات في صفوف الالجئين

 
 ل القبرصيةحمن عمليه اإلنقاذ على السوا

وفي سياق آخر يدخل انقطاع المياه عن منازل مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق يومه 
" على التوالي، في ظل استمرار الحصار المشدد على من تبقى من سكانه، حيث تمنع 57"
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القيادة العامة دخول المواد التموينية  –حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
" الجئ بسبب نقص 475ه، مما ضاعف من معاناة األهالي الذين قضى منهم "والطبية إلي

التغذية والرعاية الطبية، إلى ذلك كشف فريق التوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي 
" 699سورية أن عدد الضحايا من أبناء مخيم اليرموك منذ بداية األحداث في سورية وصل إلى "

" منهم بسبب الحصار وقلة الرعاية 475القصف، فيما قضى "قضوا جراء  966ضحية بينهم 
" تحت التعذيب، في حين سجل 69" برصاص قناص، و"492"و ،بطلق ناري 472و الطبية،
" 6" بسبب اختطافهم ومن ثم قتلهم بعد ذلك، بينما قضى "44" الجئًا ميدانيًا، و"47إعدم "

موعة العمل التأكد من السبب الحقيقي الجئين ألسباب مجهولة لم يتسن لفريق التوثيق في مج
" آخرين تم اغتيالهم داخل 9" الجئين نتيجة تفجير سيارة مفخخة، و"6وراء مقتلهم، كما قضى "

الجئان قضيا إثر انهيار مبنى، بينما قضى الجئ اثر التدافع أثناء استالم المساعدات و  المخيم،
قًا، والجئ حرقًا، فيما قضى الجئ بالسالح الغذائية في ساحة راما أول المخيم، وآخر قضى اختنا

 األبيض.

 
وعلى صعيد مختلف تعرضت المناطق المحيطة بمخيم خان دنون بريف دمشق للقصف بعدد 
من القذائف التي سمعت أصوات انفجاراتها بوضوح داخل المخيم مما تسبب بانتشار حالة من 

تكي األهالي من النقص الحاد بمادتي التوتر في صفوف األهالي، أما من الناحية المعيشية فيش
الغاز والديزل في األسواق، وفي حال توافرها تكون أسعارها مرتفعة، وفي ذات السياق أكد أحد 
األهالي لمراسلنا أنهم يضطرون للوقوف لساعات في البرد حتى نتمكن من الحصول على جرة 

 غاز.
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ينيين السوريين باعتصامهم في مدينة ومن جانب آخر يستمر عدد من الالجئين السوريين والفلسط
أثنا اليونانية وذلك احتجاجًا على تشديد اإلجراءات األمنية عليهم وعدم السماح له بمغادرة اليونان 
إلى باقي الدول األوروبية، حيث تعد اليونان من أحد أبرز المحطات التي يمر بها اآلالف من 

ى باقي الدول األوروبية، إال أن السلطات الالجئين من سورية في سبيل استكمال طريقهم إل
اليونانية قامت بتشديد إجراءاتها تجاه الالجئين الذين يعبرون أراضيها مما أدى إلى بقاء المئات 

 منهم لعدة أشهر داخل اليونان مستنفذين ما لديهم من مال كانوا قد ادخروه لرحلتهم.
" وبالتعاون مع لجنة فلسطينيي سورية IHHأما في تركيا فقد قامت جمعية اإلغاثة التركية "

فيدار بتوزيع عدد من الحصص الغذائية على  –التابعة للجمعية التركية للتضامن مع فلسطين 
العائالت الفلسطينية السورية النازحة في منطقتي أنطاكية والريحانية، يذكر أن المئات من العوائل 

 ب الدائرة هناك.الفلسطينية نزحت عن مخيماتها في سورية بسبب الحر 

 
 توزيع الحصص الغذائية في تركيا

 مفقود
فقدان الشاب محمد حسن من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني منذ عدة أيام وذلك أثناء توجهه 
إلى قطعته العسكرية، يذكر أن الشاب من أبناء مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف 

 دمشق.
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 تشرين الثاني الجاري -نوفمبر 22حصائيات وأرقام حتى المخيمات الفلسطينية في سورية ا
: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم مخيم اليرموك •

يومًا  55يومًا، والماء لـ  555على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  505لليوم 
 ضحية. 755على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

 الجئًا فلسطينيًا سوريًا قضوا خارج سورية." 17" •
 " عنصرًا من جيش التحرير الفلسطيني قضوا بسبب االشتباكات في سورية.69" •
: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم الحسينية •

 يوم على التوالي. 105
من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  : الجيش النظامي يستمر بمنع األهاليمخيم السبينة •

 يومًا على التوالي. 659
يومًا بعد سيطرة مجموعات  559: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي مخيم حندرات •

 المعارضة عليه.
يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام للخدمات األساسية  222: حوالي مخيم درعا •

 داخله.
نقطاع الطرقات الواصلة بينه وبين مركز المدينة باستثناء : استمرار المخيم خان الشيح •

 .خان الشيح" -طريق "زاكية
 .: استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشةمخيم خان دنون •
 .: استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم منذ أكثر من عاممخيم النيرب •
: الوضع هادئ نسبيًا والعائدين في حمص وحماةالرمل و  السيدة زينبو  مخيمات جرمانا •

 مع استمرار األزمات االقتصادية فيها.


