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 "طفلتان تقضيان إثر استهداف محيط مخيم اليرموك بقذيفة هاون"

 
 
 

  ( 18لليوم )األونروا توزع مساعدات في اليرموك واستمرار انقطاع المياه عنه

 .على التوالي

 انفجار عنيف يهز محيط مخيم العائدين بحماة. 

 .اختطاف أحد موظفي األونروا في مخيم خان الشيح 

 السـلطات المصرية تستمر باحتجاز الجئين فلسطينيين سوريين في سجونها. 

 
 
 
 

 الطفلة حال إبراهيم التي قضت بالقصف على محيط اليرموك
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 آخر التطورات
الفلسطينيين بدمشق للقصف تعرضت منطقة الحجر األسود المجاورة لمخيم اليرموك لالجئين 

 ."ورد الشام مطر"و بقذائف الهاون حيث أدى إلى وفاة كل من الطفلتين "حال محمد خير إبراهيم"

 
 بعد القصف على محيط اليرموك الطفلتيندفن 

 -إلى ذلك يستمر الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
المخيم منذ أكثر من عام ونصف حيث تمنع حواجزهما إدخال المحروقات القيادة العامة على 

والمواد الطبية والدقيق منذ أكثر من عام ونصف، عانى خاللها األهالي من نقص حاد بالغذاء 
" الجئ، يشار أنه يسمح لبعض الهيئات اإلغاثية بإدخال 751والمواد الطبية راح ضحيته "

غذائية التي توزع على األهالي بين الحين واآلخر كما حصل يوم كميات محدودة جدًا من المواد ال
أمس حيث تمكنت وكالة "األونروا" من إدخال وتوزيع بعض الحصص الغذائية، وفي ذات السياق 

( على التوالي األمر الذي أدى إلى تفاقم المأساة 17يدخل انقطاع المياه عن منازل المخيم يومه )
 التي يعيشها المحاصرون.

ى صعيد آخر سمع في مخيم العائدين بحماة صوت انفجار عنيف قادم من محيطه مما أثار وعل
حالة من الهلع في صفوف أهاليه، فيما أشارت أنباء لم يتسن للمجموعة التأكد من صحتها أن 

إلى ذلك يعاني أهالي المخيم من أزمات  ،االنفجار ناجم عن استهداف مطار حماة العسكري
اقتصادية متعددة أبرزها البطالة وغالء المعيشة، ويذكر أن المخيم العائدين بحماة يعد من 

 المخيمات الهادئة نسبيًا.
وباالنتقال إلى ريف دمشق فقد قامت مجموعة محسوبة على المعارضة السورية في مخيم خان 

أحد موظفي وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  الشيح باختطاف "محمد نايف صالح"
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)األونروا( الذي يعمل حارسًا في أحدى مدارسها داخل المخيم منذ يومين، وبحسب ما أورده 
مراسلنا من داخل المخيم أن عائلة المختطف قاموا بإغالق الشارع الرئيسي للمخيم احتجاجًا على 

المجموعات المسلحة المحسوبة على و  ين األهالياختطاف ابنهم مما أدى إلى حدوث مشاكل ب
المعارضة السورية تطور إلى تبادل إلطالق النار بينهم، يذكر أن مجموعات المعارضة السورية 
قامت خالل الفترة األخيرة بالعديد من التجاوزات بحق األهالي والتي وصل بعضها إلى إطالق 

سقوط ضحيتين هما "محمد مثقال مما أدى إلى  9/1/4172النار عليهم كما حصل في 
صابة عدد من المدنيين عرف منهم "عصام حسين" و"علي  القاضية"، و"محمد صالح صالح" وا 

 .حمادة"

 
 مخيم خان الشيح

أما في مصر وبالرغم من تحويل التهمة التي وجهتها النيابة العامة المصرية لالجئين 
بالد بطريقة غير شرعية إلى الجئي حرب، ال الفلسطينيين السوريين المحتجزين لديها من دخول ال

وذلك بعد أن احتجزتهم أثناء  ،" الجئًا فلسطينيًا معتقلين لدى السلطات المصرية،55يزال "
من الشهر الماضي، حيث  45محاولتهم الوصول إلى إيطاليا انطالقًا من الشواطئ التركية في 

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

" فلسطينيًا، وذلك لرفض جميع 55عن جميع المحتجزين السوريين في حين استمر باعتقال "
رحيلهم إلى سورية أو بقائهم البلدان المحيطة في سورية استقبالهم، حيث تم تخير الالجئين بين ت

 في السجن.
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 تشرين الثاني الجاري -نوفمبر 82المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام حتى 

 ضحية. 8652عدد الضحايا من الالجئين الفلسطينيين في سورية:  •
: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم مخيم اليرموك •

يومًا  25يومًا، والماء لـ  695على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  655لليوم 
 ضحية. 561على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

 الجئًا فلسطينيًا سوريًا قضوا خارج سورية. "55" •
 ير الفلسطيني قضوا بسبب االشتباكات في سورية." عنصرًا من جيش التحر 95" •
: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم الحسينية •

 يوم على التوالي. 554
: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم السبينة •

 يومًا على التوالي. 424
يومًا بعد سيطرة مجموعات  624: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي اتمخيم حندر  •

 المعارضة عليه.
يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام للخدمات األساسية  882: حوالي مخيم درعا •

 داخله.
: استمرار النقطاع الطرقات الواصلة بينه وبين مركز المدينة باستثناء مخيم خان الشيح •

 خان الشيح". -"زاكيةطريق 
 : استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة.مخيم خان دنون •
 : استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم منذ أكثر من عام.مخيم النيرب •
: الوضع هادئ نسبيًا مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .االقتصادية فيها مع استمرار األزمات


