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في  -فتح  -اغتيال عضو اقليم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "
 "سورية بمخيم اليرموك

 
 
 ألف محاصر فيه ( 02)وأكثر من ..قصف واشتباكات في مخيم اليرموك

 .محرومون من الخدمات األساسية

  "3 " ضحايا فلسطينيين من أبناء ركن الدين بدمشق قضوا منذ بداية األحداث

 .في سورية

 توافر كميات محدودة من غاز الطهي في مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

 تنامي ظاهرة هجرة شباب مخيم العائدين بحمص. 

  أيام عن مخيم ( 621)و ،(053)انقطاع المياه عن مخيم درعا يدخل يومه

 .اليرموك

 ت المصرية تستمر باحتجاز الجئين فلسطينيين سوريين في سـجونهاالسلطا. 
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 ضحايا

مسؤول إقليم حركة فتح في مخيم اليرموك جراء إطالق النار " دمحم قاسم طيراوية"قضى الناشط 
مما أدى إلى وفاته، فيما " 03"عليه من قبل شخص مجهول الهوية أثناء تواجده بالقرب من شارع 

 .اتل الذي الذ بالفرارلم تعرف هوية الق
أحد " مصطفى أحمد عبود( "القيادة ــ العامة)في حين نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

عناصرها جراء اإلشتباكات التي اندلعت أول اليرموك بين المجموعات المسلحة المحسوبة على 
 .العامة من جهة أخرى المعارضة السورية من جهة والجيش النظامي والجبهة الشعبية القيادة ــ 

 
 مصطفى أحمد عبود

 احصائيات
أعلن فريق التوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الضحايا من أبناء 

تحت  2ضحايا بينهم " 0"تجمع ركن الدين بدمشق الذين قضوا منذ بداية األحداث في سورية بلغ 
يذكر أن منطقة ركن الدين بدمشق يقطنها , التعذيب، والجئ قضى نتيجة تفجير سيارة مفخخة

 .مئات العائالت الفلسطينية السورية
 

 آخر التطورات
شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق أعمال قصف متقطعة بدأت مع ساعات الفجر 
األولى والتي شهدت استهداف مناطق متفرق منه، ترافق ذلك مع اندالع اشتباكات عنيفة بين 
المجموعات المحسوبة على المعارضة المسلحة من جهة وبين الجيش النظامي ومجموعات 
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قيادة العامة من جهة أخرى حيث تحاول األخيرة اقتحام المخيم من عدة ال –الجبهة الشعبية 
مسؤول إقليم حركة فتح في مخيم اليرموك " دمحم قاسم طيراوية"إلى ذلك قضى الناشط , محاور

مما " 03"جراء إطالق النار عليه من قبل شخص مجهول الهوية أثناء تواجده بالقرب من شارع 
 .أدى إلى وفاته
زال يعاني من تبقى من أهالي مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق والذين في حين ال ي

ألف مدني من نقص حاد في الخدمات الطبية وذلك بسبب استمرار ( 23)يقدر عددهم بحوالي 
الحصار المشدد المفروض عليه، وتعرض مشافي المخيم الرئيسية للقصف مما أدى إلى وقوع 

فيما لم يتبق في المخيم سوى مشفى فلسطين الذي , توقفها عن العملرة فيها أدت إلى أضرار كبي
يعمل بطاقته الدنيا، وذلك بسبب النقص باألدوات والكوادر الطبية بسبب الحصار، باإلضافة إلى 

 .انقطاع الكهرباء وعدم توفر الوقود الالزم لتشغيل المولدات
هالي والتي لها عالقة بسوء التغذية يأتي ذلك في ظل انتشار العديد من األمراض في صفوف األ

من ( 751)يشار أن , بنقص المياه، أو األمراض الجلديةكفقر الدم، أو أمراض الكلى المتعلقة 
الالجئين في المخيم قضوا نتيجة الحصار المفروض عليهم وذلك بسبب نقص التغذية والرعاية 

 .الطبية
نى منها أهالي مخيم خان الشيح، تم يوم وفي السياق ذاته وبعد شح كبير لمادة غاز الطهي عا

أمس إدخال كمية محدودة من إسطوانات الغاز، حيث يبلغ سعر اإلسطوانة الواحدة حوالي 
يشار أن انقطاع معظم الطرقات الواصلة بين  ،$(73)ليرة سورية أي ما يعادل تقريبًا ( 2333)

ى نقص العديد من المواد األساسية المخيم والمناطق المجاورة يعد من أبرز األسباب التي أدت إل
 .عن المخيم
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 مخيم خان الشيح

أما في مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين بحمص فقد تنامت ظاهرة ترك الشباب لمخيمهم 
واللجوء إلى األراضي التركية خوفًا من حمالت االعتقال والدهم التي يقوم بها األمن السوري بين 

إعتقال عدد كبير من  2372المخيم، فقد ُسجل في النصف الثاني من العام الحين واآلخر لمنازل 
شباب المخيم، مما دفعهم إلى النزوح عن المخيم واالنتقال إلى مناطق أخرى أو اللجوء إلى تركيا 

 .ومنها إلى أوروبا

 
 قوارب الموت

تقع تحت سيطرة ومن جهة أخرى ورغم الهدوء النسبي التي تشهده المخيمات الفلسطينية التي 
مخيم النيرب، خان دنون، والرمل في الالذقية، والعائدين بحمص، والعائدين )النظام السوري مثل 

إال أن تلك المخيمات تعاني من تدهور الوضع األمني بالمناطق المحيطة بها ما ( بحماة، وجرمانا
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يا من أبناء تلك جعلها عرضة للقصف وسقوط القذائف عليها مما اسفر عن وقوع عدد من الضحا
 .المخيمات، كما أنها تشكو من أوضاع معيشية مزرية نتيجة استمرار الصراع الدائر في سورية

في غضون ذلك يدخل انقطاع المياه عن مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية يومه 
أيام على ( 731)، في حين ال يزال مخيم اليرموك يعاني من استمرار انقطاع المياه منذ (250)

التوالي، يأتي ذلك في ظل تفاقم معاناة األهالي اإلنسانية حيث يشكو المخيمان من انقطاع التيار 
 .الكهرباء ونقص حاد في الخدمات الطبية

 
 مصر

الجئًا فلسطينيًا من سورية، وذلك بعد أن احتجزتهم أثناء " 51"تستمر السلطات المصرية باعتقال 
 .من الشهر الماضي 25إيطاليا انطالقًا من الشواطئ التركية في محاولتهم الوصول إلى 

حيث وقعوا ضحية لعملية نصب من قبل المهربين الذين تركوهم على أحد الجزر قبالة الشواطئ 
المصرية، والتي قامت السلطات المصرية باعتقالهم منها، يذكر أن األمن المصري كان قد أفرج 

فلسطينيًا، وذلك لرفض جميع " 51"حين استمر باعتقال  عن جميع المحتجزين السوريين في
البلدان المحيطة في سورية استقبالهم، حيث تم تخير الالجئين بين ترحيلهم إلى سورية أو بقائهم 

 .في السجن
إلى ذلك جدد المحتجزون مناشدتهم لجميع الجهات الحقوقية والدولية التدخل العاجل والفوري 

 .ن معاناتهملإلفراج عنهم والتخفيف م
 

 كانون األول الجاري  -ديسمبر 32المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيا سوريًا وصولوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 33922)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
 ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها بينهم( 3852) •

الجئًا قضوا إثر قنصهم ( 325)و ،الجئًا قضوا تحت التعذيب( 339)امرأة، و( 783)
 .الجئًا قضوا بسبب القصف( 958)الجئًا أعدموا ميدانيًا، ( 58)و

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •
يومًا ( 702)يومًا، والماء لـ ( 273)أكثر من  على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ( 822)

 .ضحية( 783)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
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الجئًا ( 78285)ألف الجئ فلسطيني سورية فروا من سورية إلى بلدان الجوار منهم ( 50) •
لغاية نوفمبر " األونروا"في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات وكالة ( 83000)و في األردن

2372. 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : حسينيةمخيم ال •

 .يوم على التوالي( 825)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 805)
عد سيطرة مجموعات يومًا ب( 209)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه( %30)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 382)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 


