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وعودة .ضحية وعدد من الجرحى جراء القصف على مخيم اليرموك.."
 "جزئية للتيار الكهربائي بعد انقطاع دام لعامين إلى مخيم النيرب

 
 
 
  "386"النظامي يمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى  يوماً والجيش

 .منازلهم

  "6000" أسرة فلسطينية في منطقة قدسيا بريف دمشق تعاني من أوضاع

 .معيشية قاسية

  حملة طبية للوقاية من األمراض المعدية في مراكز إيواء فلسطينيي سورية
 .بمخيم عين الحلوة

 
 
 
 
 

 قضي في مخيم اليرموك أبو محمد راجي
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 ضحايا
عناصر كتائب أكناف بيت المقدس متأثرًا بجراحه جراء  أبو محمد راجي" أحد"قضى الشاب 

 .سقوط قذيفة على مخيم اليرموك
 

 آخر التطورات
تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين للقصف بقذائف الهاون، مما أسفر عن وقوع ضحية 
وعدد من الجرحى، حيث قضى أبو محمد راجي أحد أعضاء مجموعة "أكناف بيت المقدس" 

على المعارضة السورية المسلحة، في غضون ذلك يدخل انقطاع المياه عن منازل  المحسوبة
" على التوالي في ظل استمرار الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش 58مخيم اليرموك يومه "

القيادة العامة على المخيم منذ أكثر من عام ونصف،  –النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
وبات كبيرة في تأمين غذائهم باإلضافة إلى شح المحروقات وانقطاع حيث يعاني األهالي من صع

 .المياه والكهرباء عن كامل المخيم
ومن جهة أخرى شهدت بعض منازل وأزقة مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب عودة التيار 

لمخيم دون الكهربائي وذلك بعد انقطاعه عنها لحوالي العامين، في حين ال تزال أجزاء كبيرة من ا
 .كهرباء وذلك بسبب تعرض الكابالت الكهربائية للسرقة

 
 مخيم النيرب
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يذكر أن المخيم الذي يخضع لسيطرة الجيش النظامي يشكل نقطة استراتيجية وذلك لقربه من 
مطار النيرب العسكري، األمر الذي جعله والمناطق المجاورة عرضة ألعمال القصف 

 .الجيش النظامي ومجموعات المعارضة المسلحةواالشتباكات المتكررة بين 
فيما يستمر الجيش النظامي وبعض المجموعات الفلسطينية الموالية له بمنع أهالي مخيم السبينة 
من العودة إلى منازلهم، وذلك بعد أن أجبروا على تركها بسبب االشتباكات العنيفة التي اندلعت 

" يومًا والتي انتهت بسيطرة 653لمسلحة منذ "بين الجيش النظامي ومجموعات من المعارضة ا
الجيش النظامي على المخيم بشكل كامل، أما األهالي فقد نزحوا إلى البلدات والمخيمات 
المجاورة، مما أضاف عليهم أعباء اقتصادية جديدة خاصة مع غالء المعيشة وارتفاع إيجارات 

المخيمات الفلسطينية وخاصة مخيم  أسرة فلسطينية نازحة من (3666المنازل إلى ذلك تعاني )
من أوضاع وظروف معيشية قاسية نتيجة غالء  ،اليرموك تقيم في منطقة قدسيا بريف دمشق

كذلك بسبب عدم وجود دخل مادي ألغلب هذه العائالت التي و  األسعار وانتشار البطالة بينها
ادية فوق نكبتهم اضطرت ألن تستأجر بيوت بأسعار مرتفعة ما سبب لهم أزمة اقتصادية وم

 .وفقدانهم لبيوتهم وممتلكاتهم في المخيمات الفلسطينية

 
 مخيم سبينة

إال أن سكانه يشتكون من غالء أسعار  ،في حين شهد مخيم العائدين في حماة حالة من الهدوء
المواد التموينية والمعيشة بشكل عام إضافة إلى أزمات في تأمين المحروقات، كما تزداد معاناة 

 .الي بسبب انتشار البطالة في صفوف أبناء المخيماأله
وفي السياق ذاته يعاني المتبقون في مخيم السيدة زينب من أزمة إنسانية خانقة طاولت لقمة 
عيشهم نتيجة النقص الحاد في المواد التموينية ومادة الخبز التي أصبحت الهم اليومي لهم، كما 
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انقطاع التيار الكهربائي وشبكة االتصاالت السلكية يعانون من عدم توفر المحروقات واستمرار 
 .والالسلكية عن المخيم لفترات زمنية طويلة

 
 لبنان

قام أطباء عيادة اليرموك الطبية بحملة طبية للوقاية من القمل والجرب في مراكز اإليواء في 
م خاللها مخيم عين الحلوة شملت مركز إيواء )تجمع الخيم( ومركز إيواء )مدرسة الكفاح( وت

عطاء بعض النصائح لتجنب اإلصابة بالمرض  .توزيع أدوية لعالج القمل وا 
أنشأتها لجنة فلسطينيي سورية في لبنان منذ ثالثة أشهر داخل  ة(أن )عيادة اليرموك الطبييذكر 

مركز ايواء مدرسة الكفاح في مخيم عين الحلوة بهدف اإلهتمام بالرعاية الطبية لالجئين 
لسوريين والتخفيف من أعبائهم اإلقتصادية، حيث يقوم بإدارتها تجمع أطباء الفلسطينيين ا

 .فلسطيني سورية
 

 كانون األول الجاري -ديسمبر 2المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام حتى 
: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم مخيم اليرموك •

يومًا  55يومًا، والماء لـ  595على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  515لليوم 
 .ضحية 155على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا قضوا خارج سورية"41"  •
 .عنصرًا من جيش التحرير الفلسطيني قضوا بسبب االشتباكات في سورية"96"  •
: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي 715
: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي 755
جموعات يومًا بعد سيطرة م 555: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام للخدمات األساسية  272: حوالي مخيم درعا •

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

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

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها


