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رضيع يقضي بسبب الحصار في مخيم اليرموك، وطفلة تقضي بسبب "
 "القصف على مخيم درعا

 
 

 

 عنصران من جيش التحرير يقضيان في سورية. 

  لبنان –الحلوة العثور على الجئ فلسطيني من اليرموك مقتوالً في مخيم عين. 

 قصف واشتباكات متقطعة في محيط مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

 وقفة تضامنية مع فلسطيني سورية في برلين. 

 هيئة فلسطين الخيرية تستمر بتقديم خدماتها في مخيم اليرموك. 
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 ضحايا
ة قضى رضيع في اليوم الثاني من عمره في مخيم اليرموك بسبب سوء التغذية ونقص الرعاي

الطبية، لترتفع حصيلة من قضى بفعل الحصار الذي تفرضه قوات الجيش السوري والمجموعات 
 .ضحية، قضت بسبب الجوع ونقص الرعاية الطبية 261الفلسطينية الموالية له إلى 
من سكان مخيم درعا لالجئين  "سهر ياسين عبد الرحمن حرفوش"إلى ذلك قضت الطفلة 

إصابتها بجراح جراء تعرض المخيم للقصف بعدد من قذائف  الفلسطينيين جنوب سورية، إثر
 .الهاون في وقت سابق

 
 ياسين عبد الرحمن حرفوش سهر 

من مرتبات جيش " عبد اللطيف سعيد غزاوي "و" مهند دمحم فارس"فيما قضى كل من المجندين 
معرفة التفاصيل التحرير الفلسطيني وذلك إثر الحرب الدائرة في سورية فيما لم يتسن للمجموعة 

 .المتعلقة بقضائهما من مصدر آخر
مقتواًل بطلقات نارية " إبراهيم الجنداوي "وفي السياق عثر على جثة الالجئ الفلسطيني السوري 

لبنان، وقد حضرت القوى األمنية فورًا  -بأحد أزقة حي الرأس األحمر في مخيم عين الحلوة
 21المعلومات أن الشاب يبلغ من العمر  وباشرت التحقيقات لمعرفة ظروف مقتله، وذكرت

 .عامًا، وهو فلسطيني سوري الجئ من سورية ومقيم في منطقة الطوارئ بمخيم عين الحلوة
 

 آخر التطورات
على التوالي، في ظل ( 865)يدخل الحصار المشدد المفروض على مخيم اليرموك يومه 

ستمرار توقف توزيع المساعدات الطبية استمرار انقطاع المياه والكهرباء عنه، يترافق ذلك مع ا
أسابيع، األمر الذي أدى إلى تفاقم ( 6)ألف محاصر منذ ( 12)والغذائية العاجلة على نحو 
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األوضاع الصحية والمعيشية في المخيم، حيث ارتفع عدد ضحايا نقص التغذية والرعاية الطبية 
 .بتوثيقهاضحية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ( 261)إلى 

 
 في مخيم اليرموك طوابير الجوع اليومية

أما في ريف دمشق فقد تعرضت البلدات المحيطة بمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف 
دمشق لقصف متقطع، استخدمت فيه العديد من القذائف التي استهدفت منطقة مزارع القصور 

 .على أوتوستراد السالم المجاورة للمخيم، باإلضافة إلى اشتباكات اندلعت
إلى ذلك تستمر أزمة المحروقات وارتفاع أسعار المواد التموينية داخل المخيم بسبب اإلغالق 

الذي " خان الشيح –زاكية "المتكرر لجميع الطرقات التي تصله بمركز المدينة، باستثناء طريق 
ن مجموعة العمل كانت يتعرض هو األخر لالستهداف بالرشاشات الثقيلة من وقت آلخر، يذكر أ

 .ضحية من أبناء المخيم قضوا إثر الحرب الدائرة في سورية" 49"قد وثقت 

 
 مخيم خان الشيح
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وباإلنتقال إلى ألمانيا حيث نظم عدد من الناشطين الفلسطينيين وقفة تضامنية مع فلسطيني 
الجئين الفلسطينيين عن سورية في العاصمة برلين أمام بوابة براندنبورغ، وذلك للمطالبة بتحييد ال

طالق جميع المعتقلين من السجون السورية، وفتح ممر إنساني في  أحداث الحرب في سورية، وا 
دخال المساعدات الغذائية والطبية واستئناف إمداد المخيم  مخيم اليرموك تحت الحماية الدولية، وا 

 .بالماء والكهرباء
للتضامن مع " أنقذوا فلسطيني سوريا " وحملة يأتي ذلك ضمن الحراك الجماهيري الفلسطيني 

 .فلسطيني سوريا عامة ومخيم اليرموك خاصة

 
 في برلين وقفة تضامنيةال

 لجان عمل أهلي
بتقديم خدماتها اإلغاثية ألهالي مخيم اليرموك المحاصرين، حيث " هيئة فلسطين الخيرية"تستمر 

المخيم بشكل مستمر، وذلك في محاولة يقوم فريق الخدمات في الهيئة بتنظيف بعض شوارع 
يشار أن الهيئة تقدم العديد من  ،منها التخفيف من آثار غياب الخدمات األساسية عن المخيم

 .الخدمات اإلغاثية والطبية األخرى لألهالي
 

 4102يناير  –كانون الثاني  42احصائيات وأرقام حتى 
وصولوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات الجئًا فلسطينيا سوريًا ( 43922)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
 .ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها (2616) •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ) 625)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 265)لليوم 
 .ضحية( 064)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 025)
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الجئًا ( 02225)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  (80) •
لغاية نوفمبر  "األونروا"فق إلحصائيات وكالة و  في لبنان، وذلك( 24111)في األردن و

1229. 
يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي : مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 231)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .أيام على التوالي( 934)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 620)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .رضة عليهالمعا
 .من مبانيه( %31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 452)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :حماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


