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خفر السواحل اليوناني يعثر على جثتي الجئين فلسطنيين سوريين  "
 "بالقرب من الحدود التركية

 
 
  ":ضحية من أبناء مخيم درعا قضوا منذ بداية األحداث 811مجموعة العمل "

 .في سورية
  ألمراض الكلى والتهاب األمعاء في مخيم اليرموك.انتشار 

 استمرار أزمة المواصالت في مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

  "فيديو يظهر أحد الحواجز التي تحاصر مخيم اليرموك ترفع علم "حزب هللا
 اللبناني.

 188 .يوماً وأهالي مخيم الحسينية مشردين خارج منازلهم 

 ف المعدنية لمنازل فلسطينيي سورية في اإلنتهاء من مشروع تأهيل األسق
 .مخيمات مدينة صور
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 ضحايا
( 3991عثر خفر السواحل اليوناني على جثتي كل من الشاب "محمد فارس عويس" مواليد )

 ووالدته سميرة من سكان مخيم اليرموك بالقرب من مدينة ألكسندر بالي على الحدود مع تركيا.
 

 احصائيات
والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الضحايا من كشف فريق الرصد 

" ضحية بينهم  311أبناء مخيم درعا جنوب سورية منذ بداية األحداث في سورية وصل إلى " 
" تحت 1بطلق ناري، و" 51و " برصاص قناص،52قضوا جراء القصف، فيما قضى" 301

" الجئين ألسباب مجهولة لم 1دانيًا، بينما قضى "" الجئًا مي39التعذيب، في حين سجل إعدام "
يتسن لفريق التوثيق في مجموعة العمل التأكد من السبب الحقيقي وراء مقتلهم، بينما قضى 
الجئان نتيجة تفجير سيارة مفخخة، وآخر نتيجة نقص الرعاية الطبية، وآخر حرقًا، كما تم قتل 

 .الجئ من أبناء مخيم درعا بالسالح األبيض

 
 آخر التطورات

تزداد معاناة الالجئين المحاصرين داخل مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق مع 
تدني درجات الحرارة، حيث اضطروا إلى العودة للطرق البدائية في التدفئة والطهي، فأصبح 

في  الحطب هو الوقود الوحيد المتاح لهم، باإلضافة إلى بعض الطرق التي ابتكرها األهالي
الحصول على بعض المحروقات من خالل استخالصها من حرق بقايا البالستيك، إال أن تلك 
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الطريقة ال تعود سوى بكميات قليلة جدًا من الوقود الذي يمكن استخدامه في تشغيل بعض 
 المولدات الكهربائية صغيرة الحجم.

طيني جمال حّماد أن اليرموك أما من الجانب الطبي فقد أكد المدير المؤقت للهالل األحمر الفلس
نسانيًا صعبًا يفوق حد الوصف حيث انتشرت أمراض الكلى نتيجة  يعيش واقعًا صحيًا وطبيًا وا 

ونقص حاد في البروتينات لدى فئة األطفال والمسنين، كما أدى  ،المياه الملوثة، والتهاب األمعاء
الحمى المالطية، إضافة إلى الجرب و  إلنتشار أمراض اليرقان والجفاف لدى األطفال، والتيفوئيد

والقمل خصوًصا في صفوف طلبة المدارس التي هي بعيدة كل البعد عن المعايير العامة 
 للصفوف الدراسية.

ومن جهة أخرى تداول ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي فيديو بعنوان "راية حزب اهلل 
..." حيث يظهر الفيديو رفع أحد اللبناني على مدخل مخيم اليرموك المحاصر جنوب دمشق

القيادة العامة لعلم حزب اهلل اللبناني،  –حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
األمر الذي اعتبره الناشطون دليل على مشاركة الحزب في حصار مخيمهم، يذكر أن تلك 

فيما لم يستن , " يوماً 209م اليرموك منذ حوالي "الحواجز تفرض حصارًا مشددًا على أهالي مخي
 لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية التأكد من صحة الفيديو من مصدر آخر.

 
إلى ذلك يعاني مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من استمرار انقطاع كافة 
الطرق الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة له وذلك بسبب القصف واالشتباكات المتكررة التي 

خان  –تشهدها البلدات والمزارع المحيطة به، حيث ُيجبر األهالي على سلوك طريق "زاكية 
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بالرغم مما يعترضهم من مخاطر القنص والقصف، يشار أنه خالل األشهر القليلة الشيح" 
 الماضية استهدفت العديد من الحافالت المدينة في ذلك الطريق.

بالرغم من خلو مخيم الحسينية في ريف دمشق من أي مجموعة تابعة و  في غضون ذلك
" يومًا 133يش النظامي عليه منذ "للمعارضة السورية المسلحة، وبالرغم من السيطرة التامة للج

إال أنه وبعض المجموعات الفلسطينية الموالية له يمنعون أهالي المخيم من العودة إلى منازلهم 
منذ ذلك الوقت، حيث أجبرتهم االشتباكات التي وقعت بين الجيش النظامي ومجموعات تابعة 

واللجوء إلى البلدات والمخيمات للمعارضة السورية المسلحة منذ ذلك الوقت إلى ترك منازلهم 
 المجاورة، مما ضاعف األعباء االقتصادية الملقاة على كاهلهم.

يذكر أن أهالي المخيم قد أطلقوا عشرات النداءات التي ناشدوا فيها المسؤولين السوريين والجيش 
م من الوعود النظامي والفصائل الفلسطينية الموالية له السماح لهم بالعودة إلى منازل لكن وبالرغ

 المتكررة إال أنه لم يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم حتى اليوم.
 

 إفراج
وذلك بعد  52/33إفرج األمن السوري عن"ميسون حديد" من أبناء مخيم العائدين بحمص يوم 

إم يذكر أنها عن تعمل في مشفى بيسان في المخيم وهي في العقد .اعتقال دام ألكثر من شهرين
 مر، من أهالي مدينة صفد في فلسطين.الرابع من الع

من أهالي مدينة صفد في  ،كما إفرج عن الشابين "محمد فايز موسى" في العقد الثالث من العمر
بعد  ،5031/33/31يوم  ،الشاب" محمود ماهر حسين" في العقد الثالث من العمرو  فلسطين،

 .يومين من اعتقالهما من مكان عملهما
بعد يومين من اعتقاله، هو  ،5031/33/39الشاب "أيمن الطالب" يوم عن في حين تم اإلفراج 

يذكر أن جميع المفرج عنهم , ر، من أهالي مدينة صفد في فلسطينفي العقد الخامس من العم
 .من أبناء مخيم العائدين بحمص

 
 اعتقال

/ 52إعتقل "أحمد حمود" من أبناء مخيم العائدين بحمص من قبل عناصر مخفر الشماس يوم 
علمًا أنه موظف حكومي في مؤسسة اإلسكان العسكرية وهو في العقد السادس من  ،33/5031

 .العمر، من أهالي قرية ترشيحا في فلسطين
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 لبنان
أعلن تجمع عمال فلسطينيي سورية في لبنان وبالتعاون مع لجنة فلسطينيي سورية عن اإلنتهاء 

مخيمات صور، حيث شمل مناطق تجمعات من مشروع تأهيل األسقف المعدنية في منطقة 
 .القاسمية والواسطة والبرغلية ومخيمي البرج الشمالي والرشيدية

تجدر اإلشارة أن المشروع الذي استمر سبعة أيام متتالية جاء كمحاولة للتخفيف من معاناة 
 .أسرة فلسطينية سورية وسورية 00الالجئين الفلسطينيين في فصل الشتاء وقد استفادت منه 

وفي سياق متصل قامت اللجان الشعبية في منطقة صور جنوب لبنان بتوزيع حصص غذائية 
 .ألطفال الالجئين الفلسطنيين السوريين تحت سن خمس سنوات

 
 تشرين الثاني الجاري -نوفمبر 52المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام حتى 

 .ضحية 5222عدد الضحايا من الالجئين الفلسطينيين في سورية:  •
: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم مخيم اليرموك •

يومًا  95يومًا، والماء لـ  255على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  205لليوم 
 .ضحية 729على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

 ." الجئًا فلسطينيًا سوريًا قضوا خارج سورية17" •
 ." عنصرًا من جيش التحرير الفلسطيني قضوا بسبب االشتباكات في سورية52" •
: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي 177
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هالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : الجيش النظامي يستمر بمنع األمخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي 187

يومًا بعد سيطرة مجموعات  287: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام للخدمات األساسية  552: حوالي مخيم درعا •
 .داخله

ر النقطاع الطرقات الواصلة بينه وبين مركز المدينة باستثناء : استمرامخيم خان الشيح •
 .خان الشيح" -زاكية طريق

 .: استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشةمخيم خان دنون •
 .: استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم منذ أكثر من عاممخيم النيرب •
الوضع هادئ نسبيًا  والرمل والعائدين في حمص وحماة:مخيمات جرمانا والسيدة زينب  •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها


