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حصار مخيم اليرموك يدخل عامه الثاني وسط أزمات صحية ومعيشية "
 "في صفوف أبنائه

 
 

 153 الجئاً فلسطينياً قضوا في مخيم اليرموك بسبب نقص التغذية والرعاية 
 .الطبية

 قصف بالبراميل المتفجرة يستهدف محيط مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

  ًفلسطينيو سورية في مصر  أماا قانونية واقتصادية تأداد تفاقما. 

 السلطاا اللبنانية تستمر بمنع الالجئين الفلسطينيين من سورية دخول  راضيها .

  خيارنا الوحيد" مراكب الموا"فلسطينيون سوريون في ليبيا. 

 فلسطينيو سورية في لبنان يشاركون بالفعالياا المتضامنة مع  هلهم في غأة. 

 

 مخيم اليرموك

 

 "طيساراًا 
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 سورية
القيادة – يدخل الحصار المشدد الذي يفرضو الجيش النظامي ومجموعات من الجبية الشعبية 

العامة عمى مخيم اليرموك عامو الثاني دون حمول تذكر، فبالرغم من المبادرات واالتفاقات 
المتعددة والتي وقعت بين الحكومة السورية والمؤسسات األىمية واإلغاثية والكتائب المسمحة داخل 
المخيم والتي كان آخرىا االتفاق الذي وقع عميو قبل أكثر من شير رئيس فرع مخابرات فمسطين 
كممثل عن الحكومة السورية إضافة إلى عدد من ممثمي الكتائب والييئات العاممة داخل المخيم 
إال أنو لم يدخل حيز التنفيذ حتى اآلن، في حين تتفاقم األزمات الصحية من انتشار ألمراض 

، وذلك بسبب نقص الرعاية الصحية داخل المخيم خاصة بعد (التفوئيد)فقر الدم، والحمى التيفية 
أن أغمقت جميع المشافي والمستوصفات داخمو باستثناء مشفى فمسطين الذي يعمل بطاقتو الدنيا 
وذلك بسبب نقص المواد والكوادر الطبية إضافة إلى انقطاع التيار الكيربائي منذ أكثر من عام، 

الجئًا فمسطينيًا قضى بعضيم بسبب نقص " 153"حيث أدت تمك الظروف المأساوية إلى سقوط 
. التغذية فيما قضى البعض اآلخر بسبب نقص الرعاية الصحية

 
مخيم اليرموك 

وعمى صعيد آخر تعرضت المناطق المالصقة لمخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف 
دمشق لقصف بالبراميل المتفجرة مما آثار حالة من اليمع في صفوف األىالي، ويذكر أن المخيم 
والمناطق المحيطة بو تشيد ارتفاعًا بحدة األعمال العسكرية خاصة خالل األشير األخيرة حيث 

تتعرض المناطق المحيطة بالمخيم لقصف شبو يومي بالبراميل المتفجرة فيما تعرض المخيم 
 .لمقصف بشكل مباشر أكثر من مرة
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 مخيم خان الشيح

 مصر
يعيش من تبقى من الالجئين الفمسطينيين السوريين في مصر بظل أوضاع قانونية غير واضحة 

 حيث أن األمن المصري يرفض إعطاء ،وذلك بالتزامن مع توترات سياسية وأمنية تشيدىا البالد
الالجئين الفمسطينيين السوريين أي إقامات بالرغم من استيفاء الشروط الرسمية إلصدار تمك 
أن "اإلقامات حيث تكون الحجة بشكل دائم وفق العديد من األىالي الذين التقى بيم مراسمنا ىي 

، فيما تزداد معاناتيم بعد ارتفاع األسعار الذي تشيده البالد في "الموافقات األمنية لم تصل بعد
األشير األخيرة، إضافة إلى عدم توافر فرص العمل، فيما أجبرت تمك الظروف المئات منيم 
عمى المجازفة بركوب قوارب الموت لموصول إلى أوروبا وذلك طمبًا لمحياة الكريمة واالستقرار 
الذي فقدوه في مصر، ويذكر أن حوالي ثمانية آالف الجئ فمسطيني سوري قدموا إلى مصر 

محمد مرسي والذي سمح لمعائالت الفمسطينية السورية بدخول مصر، ويذكر أن .خالل حكم د
 .مصر تمنع حاليًا دخول الالجئين الفمسطينيين السوريين إلى أراضييا

 
 لبنان

تستمر السمطات المبنانية بفرض شروطيا المشددة عمى دخول الالجئين الفمسطينيين السوريين 
إلى أراضييا في حين وصف العديد من الناشطين الحقوقيين تمك الشروط بالشروط التعجيزية 

والتي ال تكاد تنطبق عمى أي من الالجئين الفمسطينيين السوريين، ويذكر أن فرض تمك الشروط 
تزامن مع قيام األمن العام المبناني بترحيل العشرات من الالجئين الفمسطينيين السوريين إلى 
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سورية وذلك بحجة محاولتيم السفر إلى إحدى الدول العربية بتأشيرات مزورة، إلى ذلك يرفض 
األمن العام المبناني تمديد إقامات الالجئين الفمسطينيين السوريين المتواجدين في لبنان بحجة 

 .غياب القرارات الناظمة لذلك
 

 ليبيا
توتر أمني تشيده المدن الرئيسية في ليبيا يمقي ظاللو عمى الالجئين الفمسطينيين السوريين 
المتواجدين فييا، حيث عبر أحد الالجئين لمراسمنا في مجموعة العمل عن معاناتيم قائاًل 

القصف واالشتباكات الذين ىربنا منيم في سورية لحقونا إلى ىنا، البمد تعيش أوضاع أمنية "
متوترة، واألعمال كميا توقفت، ونحن ىنا قد تقطعت السبل فينا، فال نستطيع العودة إلى سورية 

خوفًا من القصف واالعتقال، وال نستطيع البقاء بسبب تدىور األوضاع، لم يعد أمامي أنا 
 ."وعائمتي إال اليروب إلى أوروبا والمخاطرة بأرواحنا وركوب قوارب الموت

 
لجان عمل أهلي 

نفذت لجنة فمسطينيي سورية في لبنان وقفة تضامنية في مخيم عين الحموة في منطقة صيدا 
جنوب لبنان تضامنًا مع أىالي غزة واستنكارًا لمجرائم المروعة التي يرتكبيا الكيان الصييوني 

بحق المدنيين، حيث رفع الالجئون األعالم الفمسطينية ورددوا اليتافات المتضامنة مع أىميا في 
قطاع غزة، فيما نددوا بالصمت العربي والدول عمى الجرائم التي يرتكبيا جيش االحتالل بحق 

 .أىميم في غزة

 
 الوقفة التضامنية مع غزة في مخيم عين الحلوة


