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واعتصام لالجئين الفلسطينيين السوريين ..قصف جوي على مخيم درعا"
 "أمام البرلمان القبرصي

 
 

 

 أبناء مخيم الحسينية مأساة مستمرة. 

  من مصير سكان مخيم خان دنون يعيشون حالة من عدم اإلستقرار والترقب
 .مجهول

 استمرار انقطاع الماء والكهرباء عن مخيم النيرب. 

 اختتام أنشطة الجولة األولى من قافلة معاً لشتاء دافئ. 
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 قبرص
نظم عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين والسوريين اعتصامًا مفتوحًا أمام البرلمان القبرصي، 

اإلنسانية والمعيشية المزرية، وعدم تنفيذ مطالبهم احتجاجًا على استمرار تدهور أوضاعهم 
ومساعدتهم لتجاوز محنتهم والوصول إلى الدول األوروبية ولم شملهم مع عائالتهم التي سبقتهم 
إلى هناك، كما طالب المعتصمون من السلطات القبرصية بإعادة فتح تحقيق بحادثة مقتل 

ديسمبر ــ  /62البرامكة بدمشق الذي وجد يوم  من سكان حي" أحمد عبد هللا " الالجئ الفلسطيني
كانون األول مقتواًل على أحد الطرقات وذلك بعد عدة أيام من اختفائه في ظروف غامضة من 

 .(الكامبات المخصصة لالجئين)أحد 
الجئًا فلسطينيًا ال يزالون محتجزين لدى السلطات القبرصية في إحدى ضواحي   (340)يذكر أن

 –سبتمبر / 62وذلك بعد أن قامت البحرية القبرصية منتصف ليلة  ,ة نيقوسياالعاصمة القبرصي
 .بإنقاذ مركبهم من الغرق أثناء توجههم إلى إيطاليا 6102/أيلول

 
 آخر التطورات

غارتان جويتان شنتهما الطائرات الحربية السورية على مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين والمناطق 
اقتصرت أضرارهما على الماديات، يأتي ذلك في ظل استمرار تعرض والبلدات المحيطة به، 

المخيم للقصف المتواصل بالطائرات وقذائف الهاون مما خلف دمارًا كبيرًا في منازل المخيم، فيما 
يومًا ( 652)يشكو من تبقى من سكانه من استمرار قطع المياه عن جميع أرجاء المخيم منذ 

 ..على التوالي
الجيش النظامي السوري يمنع أبناء مخيم الحسينية من العودة إلى بيوتهم لليوم فيما ال يزال 

بحجة تأمين تلك المنطقة، يأتي ذلك في وقت يعاني فيه أهالي المخيم الذين نزحوا إلى ( 222)
 .مناطق وبلدات مجاورة لهم من أزمات معيشية ضاغطة بسبب استمرار الحرب الدائرة في سورية

ى أن مخيم الحسينية شهد دمارًا واسعًا ومعارك كر وفر بين قوات النظام السورية تجدر اإلشارة إل
وقوات المعارضة المسلحة إلى أن استطاع النظام والمليشيات واللجان التابعة للقيادة العامة وفتح 
االنتفاضة وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني التي تقاتل إلى جانبه إعادة السيطرة عليه بتاريخ 

، إال أن تلك القوات لم تسمح لسكان المخيم النازحين إلى المناطق المجاورة 2013\10\11
استقرارها بيد النظام والوعود المتكررة من و  العودة إلى منازلهم رغم خلو المنطقة من المسلحين

 .كبار المسؤولين الحكوميين السوريين والسفارة الفلسطينية
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 مخيم الحسينية

ة دمشق فيعاني سكان مخيم اليرموك من إنعدام مقومات الحياة فيه خاصة أما في جنوب العاصم
مع استمرار عدم توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من األونروا لهم لألسبوع الثالث على التوالي 
رتفاع أسعارها، في  وا غالق حاجز بيت سحم ما أدى إلى فقدان جميع المواد الغذائية منه وا 

على التوالي في ظل  "006"اع المياه عن منازل مخيم اليرموك يومه غضون ذلك يدخل انقط
القيادة  –استمرار الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

العامة على المخيم منذ أكثر من عام ونصف، حيث يعاني األهالي من صعوبات كبيرة في 
 .المحروقات وانقطاع المياه والكهرباء عن كامل المخيمتأمين غذائهم باإلضافة إلى شح 

ومن جهة أخرى ال يزال سكان مخيم خان دنون يعيشون حالة من عدم اإلستقرار والترقب من 
مصير مجهول سيما في األسابيع القليلة الماضية، بعد أن ارتفعت حدة األعمال القتالية في 

ارضة السورية والجيش النظامي ومشاركة بعض المناطق والبلدات المتاخمة له بين قوات المع
وفتح اإلنتفاضة في القتال إلى جانب ( القيادة ــ العامة)أبناء المخيم المنتمين للجبهة الشعبية 

الجيش النظامي، مما جعل المخيم عرضة للقصف وسقوط عدد من القذائف على أماكن متفرقة 
 .منه أدت إلى وقوع العديد من الضحايا والجرحى

فقًا لإلحصائيات التي أصدرتها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية مطلع الشهر وو 
الماضي فإن عدد الضحايا الذين قضوا من أبناء مخيم خان دنون بسبب األحداث الدائرة في 

 .شخصاً " 06"سورية بلغ 
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 مخيم خان دنون

, الكهربائي منذ سبعة أيام وفي السياق ذاته يعاني أبناء مخيم النيرب من انقطاع مستمر للتيار
مما أجبر أهالي المخيم إلى العودة لإلشتراك بالمولدات الكهرباء مما اضاف عبء اقتصادي 
جديد على كاهلهم، كما يشتكي سكان المخيم من تفاقم أزمة الوقود بسبب الشح في مادتي 

سبب توقفها عن مدينة المازوت والغاز، وانقطاع المياه عن معظم أحياء المخيم منذ أاربعة أيام ب
 .حلب بشكل كامل

 
 مفقود

من أبناء مخيم اليرموك، وذلك أثناء   (1993)مواليد( يزن صالح خليل) فقد الالجئ الفلسطيني
خروجه من سورية إلى مصر بهدف الهجرة إلى الدول األوربية، ولم ترد أي معلومات عنه حتى 

 .لحظة كتابة الخبر
 

 لبنان
وذلك بعد أن قدم  62/06/6102األوروبية جولته في لبنان يوم اختتم وفد حملة الوفاء 

المساعدات اإلغاثية لعدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين بمناطق مختلفة في لبنان، كما 
نظمت حملة الوفاء وبالتعاون مع تجمع أطباء سورية يومًا طبيًا مجانيًا في مخيم البص بمنطقة 

 .صور
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 كانون األول الجاري -ديسمبر92سورية احصائيات وأرقام حتى  الفلسطينية في المخيمات
  الجئًا فلسطينيا سوريًا وصولوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 93222)ما ال يقل عن

 .األخيرة
 2592) ) ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها

الجئًا قضوا إثر ( 968)و ،التعذيب الجئًا قضوا تحت( 982)وامرأة، ( 753)بينهم 
 .الجئًا قضوا بسبب القصف( 288)الجئًا أعدموا ميدانيًا، ( 88)قنصهم و

 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك
يومًا، والماء لـ  (699)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 589)لليوم 

 .ضحية( 753)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 779)
 (88 ) (14348)ألف الجئ فلسطيني سورية فروا من سورية إلى بلدان الجوار منهم 

لغاية " األونروا"في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات وكالة ( 89888)الجئًا في األردن و
 .6102نوفمبر 

 األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع : مخيم الحسينية
 .يوم على التوالي( 888)

 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة
 .أيام على التوالي( 878)

 أيام بعد سيطرة مجموعات ( 675)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات
 .المعارضة عليه

 من مبانيه( %38)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 952)حوالي  :خيم درعام. 
 الوضع هادئ نسبيًا : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


