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ظهور العديد من األمراض في صفوف الالجئين في اليرموك وتخوفات "
 "من عودة شبح الموت جوعا  

 
 
  المحسوبة على المعارضة المسلحة يقضي في مدينة " كتيبة األقصى"قائد

 .درعا

  فتح االنتفاضة يقضي في سوريةأحد أعضاء مجموعات. 

 استمرار االشتباكات في محيط مخيم حندرات بحلب. 

 أزمات معيشية يعاني منها الالجئون في مخيم الرمل في الالذقية. 

  فلسطينيون وسوريون يضربون على الطعام احتجاجاً على أوضاعهم المأساوية

 .في السجون المقدونية

  من آثار انقطاع المياه في اليرموكهيئة فلسطين الخيرية تحاول التخفيف. 
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 ضحايا
إثر االشتباكات التي اندلعت في بلدة الشيخ مسكين بمدينة درعا، يشار " عمار أبو سرية"قضى 

من أبناء مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين، وهو قائد كتيبة أبناء األقصى المحسوبة " أبو سرية"أن 
 .على المعارضة السورية المسلحة

" إبراهيم"إثر المعارك الدائرة في سورية، ويذكر أن " دمحم فايز إبراهيم"الجانب اآلخر قضى وعلى 
أحد أعضاء مجموعات فتح االنتفاضة والتي تقاتل إلى جانب الجيش السوري النظامي في أماكن 

لم تشير إلى مكان " إبراهيم"التي نعت " أسود فتح االنتفاضة"مختلفة من سورية، يشار أن صفحة 
 .الوفاة

 
 عمار أبو سرية

 آخر التطورات
 –في ظل استمرار الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

القيادة العامة على مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، حيث يدخل الحصار يومه 
األمر الذي أدى إلى ظهور أيام ومنازل المخيم دون ماء، ( 505)على التوالي منها ( 535)

العديد من األمراض منها المتعلقة بنقص المياه كأمراض الكلى والبنكرياس، أو األمراض المتعلقة 
بالنظافة كاألمراض الجلدية، إلى ذلك أكد مراسلنا في المخيم أن هناك تخوف حقيقي من عودة 

من جهة وتشديد الحصار شبح الموت جوعًا وذلك بسبب انقطاع دخول المساعدات إلى المخيم 
( 551) عليه من مختلف المداخل من جهة أخرى، يذكر أن مجموعة العمل كانت قد وثقت
 .ضحية قضت بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية إثر الحصار المفروض على اليرموك
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أما في حلب فيشهد محيط مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين استمرار االشتباكات العنيفة التي 
تدور بين المجموعات المحسوبة على المعارضة السورية المسلحة من جهة والجيش النظامي 
والمجموعات الفلسطينية المقربة منه من جهة أخرى، حيث يسعى الجيش النظامي لفرض سيطرته 
على المخيم الذي يشكل نقطة استراتيجية بالنسبة له، يذكر أن جميع أهالي المخيم قد أجبروا على 

أيام والتي ( 806) عن مخيمهم وذلك إثر االشتباكات العنيفة التي اندلعت قبل حوالي من النزوح
 .انتهت بسيطرة المعارضة عليه

وباالنتقال إلى الالذقية حيث يعيش أهالي مخيم الرمل حالة من الهدوء حيث يعد مخيم الرمل من 
 أن معاناة األهالي تتركز على إال ،المخيمات الفلسطينية الهادئة بالمقارنة مع المخيمات األخرى 

الجانب المعيشي واالقتصادي، حيث يعانون من ارتفاع األسعار وشح المحروقات وانتشار البطالة 
 .في صفوف شباب المخيم

شاب فلسطيني وسوري من المحتجزين في السجون ( 350)وعلى صعيد آخر أعلن نحو 
مرار احتجازهم في السجون المقدونية في المقدونية إضرابهم عن الطعام وذلك احتجاجًا على است

ظروف قاسية، حيث ال تتوافر فيها أدنى شروط النظافة والطعام الصحي، إضافة إلى وضعهم في 
أماكن ضيقة وبأعداد كبيرة، وطالب المضربون عن الطعام إطالق سراحهم والسماح لهم بإتمام 

التي يمر بها الالجئون الهاربون من طريقهم إلى أوروبا، يشار أن مقدونيا تعد من أحد النقاط 
الحرب في سورية إلى أوروبا والذين يسلكون الطريق البري للوصول إليها، إلى ذلك ناشد 
المضروبون جميع المنظمات والمؤسسات الحقوقية التدخل العاجل والفوري للعمل على إطالق 

نهاء معاناتهم  .سراحهم وا 
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 لجان عمل أهلي
الخيرية في محاولة تأمين المياه ألهالي مخيم اليرموك، وذلك في إطار تستمر هيئة فلسطين 

محاولتها هي والمؤسسات اإلغاثية العاملة في المخيم التخفيف من تبعات انقطاع المياه عن 
 .منازل المخيم والذي يدخله شهر الرابع

 
 ول الجاري كانون األ  -ديسمبر 22المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام حتى 

  الجئًا فلسطينيا سوريًا وصولوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 23922)ما ال يقل عن
 .األخيرة

 (2584) فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها  ةضحي
الجئًا قضوا إثر ( 262)و الجئًا قضوا تحت التعذيب،( 239)وامرأة، ( 753)بينهم 

 .الجئًا قضوا بسبب القصف( 928)الجئًا أعدموا ميدانيًا، ( 28)قنصهم و
 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك

يومًا، والماء لـ ( 676)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 525)لليوم 
 .ضحية( 753)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 705)

 (20 ) (14348)ألف الجئ فلسطيني سورية فروا من سورية إلى بلدان الجوار منهم 
لغاية " األونروا"في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات وكالة ( 82000)و الجئًا في األردن

 .4052نوفمبر 
 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية

 .وم على التواليي( 823)
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 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة
 .يوم على التوالي( 803)

 يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 602)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات
 .المعارضة عليه

 من مبانيه( %30)ودمار حوالي يومًا النقطاع المياه عنه ( 252)حوالي : مخيم درعا. 
 الوضع هادئ نسبيًا  :العائدين في حمص وحماةو  الرملو  السيدة زينبو  مخيمات جرمانا

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


