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 "طائرات الجيش السوري النظامي تغير على مخيم اليرموك بدمشق"

 
 

 

 نقص حاد بالخدمات الطبية في مخيم اليرموك. 

 قصف بالبراميل المتفجرة على أطراف مخيم خان الشيح. 
 (652 )مخيم درعا جنوب سورية على انقطاع المياه عن. 

 أزمات معيشية تواجه الالجئين في مخيم العائدين بحماة. 
 الجئ فلسطيني يقضي في قبرص بظروف غامضة. 
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 آخر التطورات

شنت طائرات الجيش السوري النظامي غارتين استهدفتا محيط جامع فلسطين في مخيم اليرموك، 
الجمعة، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى  حيث تزامنت الغارات مع تأدية الالجئين لصالة

إضافة إلى فقدان جنين بعد أن أدت حالة الهلع التي أصيبت بها األم إلى طرحه، كما أدى 
القصف إلى دمار كبير في ممتلكات األهالي، فيما استمرت الطائرات بالتحليق لفترة من الزمن 

هالي، إلى ذلك استهدف مناطق متفرق مما تسبب بتزايد حالة التوتر التي انتشرت في صفوف األ
من المخيم بعدد من قذائف الهاون عرف منها محيط جامع عبد القادر الحسيني وشارع صفد 
متسببة بوقوع أضرار مادية، إلى ذلك يؤدي استمرار منع حواجز الجيش السوري النظامي 

مخيم لتفاقم معاناة األهالي القيادة العامة لدخول المواد الطبية إلى ال-ومجموعات الجبهة الشعبية 
حيث أدى النقص الحاد بالمواد والكوادر الطبية إلى توقف جميع مستشفيات ومستوصفات المخيم 
باستثناء مشفى فلسطين الذي يعمل بطاقته الدنيا بالرغم من قلة الكادر الطبي، يذكر أن منع 

واللوازم والطواقم الطبية، أسفر ومنع دخول المعدات  ،دخول الدواء والعالج الالزم ألبناء المخيم
 .عن قضاء العشرات من أبناءه

 
 استهداف مخيم اليرموك

يومًا عالوة على انقطاع الكهرباء منذ أكثر ( 935)يذكر أن المخيم يخضع لحصار مشدد منذ 
يومًا على التوالي، وعدم توافر الوقود الالزم لتشغيل مولدات ( 105)يومًا، والماء لـ ( 915)من 

ت الكهرباء،كل ذلك لم يمنع كادر الهالل األحمر الفلسطيني المتواجد في مشفى فلسطين والهيئا
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اإلغاثية العاملة في المخيم من بذل جهودهم، في العمل على تخفيف معاناة أبناء المخيم 
 .المحاصرين

وفي سياق ليس ببعيد شنت طائرات الجيش النظامي غاراتها على محيط مخيم خان الشيح 
لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق حيث ألقت عدد من البراميل المتفجرة على أطراف المخيم، إلى 

 .ذلك اليزال المخيم محاصر وجميع الطرق المؤدية إليه مغلقة باستثناء طريق زاكية
وعلى صعيد آخر يدخل انقطاع المياه عن مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق يومه 

على التوالي ما دفع األهالي إلى االعتماد على مياه اآلبار بشكل كامل، فيما يزيد ( 699)
الكهربائي من صعوبة استخراج تلك المياه مما دفع األهالي إلى االعتماد على انقطاع التيار 

ويذكر أن القصف واالشتباكات المتكررة التي  ،محركات الديزل في رفع المياه من اآلبار
من مباني المخيم، مما دفع المئات من %( 00)استهدفت المخيم أسفرت عن دمار ما نسبته 

 .المخيمات األخرى و  داتعوائله للنزوح عنه إلى البل
وباالنتقال إلى حماة يعاني أهالي مخيم العائدين من شح حاد بالمحروقات خاصة مع تزايد الطلب 
عليه إثر انخفاض درجات الحرارة، إضافة إلى ذلك تفاقم أزمات الكهرباء والخبز وارتفاع أسعار 

ل الالجئين الذين تنتشر في المواد األولية بشكل كبير مما يزيد من األعباء الملقاة على كاه
 .صفوفهم البطالة بشكل كبير وذلك بعد أن فقدوا أعمالهم بسبب الحرب الدائرة في سورية

 
 حماةفي  مخيم العائدين

" أحمد عبد هللا"أما في قبرص فقد عثرت الشرطة القبرصية على جثة الالجئ الفلسطيني السوري 
من سكان حي البرامكة في دمشق ومن الالجئين الفلسطينيين السوريين والسوريين العالقين في 
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قبرص اليونانية، ملقاة على أحد الطرقات وذلك بعد عدة أيام من اختفائه في ظروف غامضة من 
 (.الكامبات المخصصة لالجئين) أحد

 
 أحمد عبد هللا

الجئًا فلسطينيًا معظمهم من مخيم اليرموك والتي تحتجزهم ( 340)في غضون ذلك يعيش حوالي 
السلطات القبرصية في إحدى ضواحي العاصمة القبرصية نيقوسيا وذلك بعد أن قامت بسحب 

، أوضاعًا 6014/أيلول –سبتمبر / 69مركبهم من المياه االقليمية القبرصية في منتصف ليلة 
تشرين األول في  –أكتوبر / 30إنسانية ونفسية مزرية، حيث نفذوا اعتصامًا مفتوحًا يوم 

العاصمة القبرصية نيقوسيا أمام منظمة األمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون الالجئين وذلك 
وروبية ولم شملهم مع عائالتهم التي للمطالبة بمساعدتهم لتجاوز محنتهم والوصول إلى الدول األ

 .سبقتهم إلى هناك
رسالة إلى  6014/أيلول -سبتمبر/30هذا وكان الالجئون الفلسطينيون السوريون قد وجهوا يوم 

كمال رحلتهم نحو الدول األوروبية  السلطات القبرصية طالبوها بالسماح لهم بمغادرة أراضيها وا 
كما ناشدوا منظمة األمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون التي كانت وجهة سفرهم منذ البداية، 

الالجئين وجميع المنظمات الدولية لمساعدتهم لتجاوز محنتهم وتحقيق آمالهم بالوصول إلى 
 .الدول األوروبية ولم شملهم مع عائالتهم

 
 كانون األول الجاري  -ديسمبر 62المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام حتى 

  الجئًا فلسطينيا سوريًا وصولوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 63922)ما ال يقل عن
 .األخيرة
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  (2589) فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها  ةضحي
الجئًا قضوا إثر ( 628)و الجئًا قضوا تحت التعذيب،( 682)امرأة، و( 753)بينهم 

 .الجئًا قضوا بسبب القصف( 988)أعدموا ميدانيًا، الجئًا ( 88)قنصهم و
 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك

يومًا، والماء لـ ( 915)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 529)لليوم 
 .ضحية( 190)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 105)

 )00 ) (14348)ألف الجئ فلسطيني سورية فروا من سورية إلى بلدان الجوار منهم 
لغاية " األونروا"في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات وكالة ( 86222)و الجئًا في األردن

 .6014نوفمبر 
 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية

 .التوالييوم على ( 887)
 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة

 .أيام على التوالي( 877)
 أيام بعد سيطرة مجموعات ( 276)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات

 .المعارضة عليه
 من مبانيه( %32)حوالي يومًا النقطاع المياه عنه ودمار ( 652)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 


