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ووفاة طفل في مخيم اليرموك ..ثالث مخيمات فلسطينية تحت القصف"
 "بسبب الحصار ونقص الرعاية الطبية

 
 

 

 قصف بالبراميل المتفجرة على أطراف مخيم درعا. 

  الشيحاعتقال طالب فلسطيني من أبناء مخيم خان. 

  هشاشة الوضع القانوني واألزمات االقتصادية تطارد الالجئين الفلسطينيين
 .السوريين بمصر

 فقدان الجئ فلسطيني سوري بين اليونان ومقدونيا. 

  توزيع مادة فحم التدفئة والصوبيات على العائالت الفلسطينية السورية المهجرة
 .في مدينة كيليس التركية
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 آخر التطورات
م اليرموك للقصف وسقوط عدد من قذائف الهاون استهدفت أماكن متفرقة منه، لم تعرض مخي

تسفر عن وقوع أي إصابات، فيما شهد المخيم اندالع اشتباكات عنيفة دارت في نقاط التماس 
بين القوات النظامية السورية والمجموعات الفلسطينية الموالية لها من جهة والمجموعات 

 .من جهة أخرىالمحسوبة على المعارضة 
إلى ذلك نقل مراسلنا من داخل المخيم نبأ وفاة طفل من عائلة حمدان بعد والدته بيومين بسبب 
إنعدام سبل الرعاية الصحية واألدوية الالزمة للعالج، والضعف الشديد في تجهيزات المشفى 

( 851)الوحيد في المخيم، وبذلك ترتفع حصيلة من قضى بسبب نقص الرعاية الطبية إلى 
 .ضحية

في غضون ذلك ُسجل يوم أمس في مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين سقوط قذيفة هاون 
أدت لوقع العديد من اإلصابات بين أبناء المخيم الذين يعانون من أزمات معيشية خانقة ونقص 

 .ة طويلةفي الخدمات األساسية وعدم توفر المياه واستمرار انقطاع التيار الكهربائي لفترات زمني
وباإلنتقال إلى مخيم خان الشيح فقد شهد المخيم تحليقًا كثيفًا للطيران الحربي، تزامن ذلك 

، 831استهدف المنفذ الوحيد الواصل بين المخيم وزاكية برشقات الشيلكا المتمركزة عند الفوج 
لواصلة بينه الجدير ذكره أن أهالي مخيم خان الشيح يعانون من استمرار انقطاع جميع الطرقات ا

وبين مركز المدينة وذلك بسبب االشتباكات وأعمال القصف المتكررة التي تشهدها المناطق 
رغم خطورته وذلك بسبب " خان الشيح -زاكية"المحيطة به، مما يدفعهم إلى سلوك طريق 

تعرضه للقصف والقنص بشكل متكرر، إال أنهم يضطرون لذلك في سبيل تأمين حاجياتهم 
 .الذهاب إلى العاصمة من أجل العالج األساسية أو

أما في شمال سوريا فقد تعرض مخيم النيرب في حلب لسقوط قذيفة هاون، لم ينجم عنها أي 
 .أضرار بسبب سقوطها في أرض خالية بمحيط المخيم

ومن جهة أخرى قصف الطيران السوري بالبراميل المتفجرة أطراف مخيم درعا بالقرب من مؤسسة 
أضرارها على الماديات، يأتي ذلك بعد يوم من قصف الطائرات لمخيم درعا السكر اقتصرت 

 .والتي خلفت وراءها دمارًا كبيرًا في المنازل
يذكر أن اآلالف من أبناء المخيم اضطروا لمغادرته بسبب حمالت القصف المستمر من 

ار ما يقارب الطائرات السورية وقذائف الهاون وأعمال القنص، حيث تعرض المخيم خاللها لدم
( 067)من مبانيه، في حين يعاني من تبقى من أبناء المخيم انقطاع للماء منذ حوالي %( 17)

تلك الحالة المأساوية  ,يومًا، ما دفع األهالي إلى استخدام مياه اآلبار لتأمين احتياجاتهم من المياه
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كامل للخدمات الطبية مع غياب و  التي يعيشها أبناء المخيم تترافق مع انقطاع للتيار الكهربائي
 .توقف عمل المنظمات اإلغاثية إليصال المساعدات الغذائية ألبناء المخيم

 
 معتقلون

من على " عبد الرحمن ناصر شهاب"قوات األمن السوري تعتقل ابن مخيم خان الشيح الطالب 
 .وتم اقتياده إلى جهة مجهولة ,حاجز كوكب

السجون السورية منذ بدء األحداث في سوريا ممن وثقت يذكر أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في 
 .ضحية{ 013}في حين بلغ عدد ضحايا التعذيب {, 103} مجموعة العمل أسماؤهم بلغ

 
 إفراج

من أبناء مخيم خان الشيح وذلك بعد " زاهر عيسى" أفرج األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني
في وكالة غوث ( عامل تنظيفات)موظف  يذكر أن العيسى, اعتقال دام ألكثر من ستة أشهر

 .(األونروا)وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
 

 مفقودون
من أبناء مخيم اليرموك وانقطاع " أنباء عن فقدان الالجئ الفلسطيني السوري محمد مشينش 

وهو في طريقه من اليونان إلى صربيا ومقدونيا، علمًا أن  ,يوم 07التواصل معه ألكثر من 
 00/88/0780د المقدونية ألقى القبض عليه مع عدد من فلسطينيي سورية يوم حرس الحدو 

 .أثناء ذهابهم من اليونان إلى مقدونيا سيرًا على األقدام
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تجدر اإلشارة أن اآلالف من فلسطينيي سوريا خرجوا من مخيماتهم بسبب أعمال القصف 
إما جوًا أو بحرًا  ,الدول األوروبيةو  متوجهين إلى دول الجوار,بالطائرات وقذائف الهاون والقنص

بسبب العصابات وقطاع الطرق وتجار  ,أو برًا على الرغم من مخاطر تلك الطرق على حياتهم
باإلضافة إلى االعتقال من قبل شرطة دول المرور األوروبي كصربيا ومقدونيا  ,تهريب البشر

يطاليا وهنغاريا وبلغاريا وغير إنسانية ثم إجبارهم على أخذ  والعيش في ظروف قاسية ,واليونان وا 
 .وحرمانهم من حق تقديم اإلقامة واللجوء في الدول األوروبية والعيش مع ذويهم ,بصمة اللجوء

 
 تركيا

قامت لجنة فلسطينيي سورية في تركيا بتوزيع مادة فحم التدفئة والصوبيات المقدمة من حملة 
على العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في " معًا لشتاء دافئ"الوفاء األوروبية ضمن برنامج 

 .المناطق المحيطة بهاو  مدينة كيليس التركية

 
 مصر

يعيش من تبقى من الالجئين الفلسطينيين السوريين في مصر بظل أوضاع قانونية غير واضحة 
وذلك بالتزامن مع توترات سياسية وأمنية تشهدها البالد، حيث أن األمن المصري يرفض إعطاء 
الالجئين الفلسطينيين السوريين أي إقامات بالرغم من استيفاء الشروط الرسمية إلصدار تلك 

أن "اإلقامات حيث تكون الحجة بشكل دائم وفق العديد من األهالي الذين التقى بهم مراسلنا هي 
د في ، فيما تزداد معاناتهم بعد ارتفاع األسعار الذي تشهده البال"الموافقات األمنية لم تصل بعد

األشهر األخيرة، إضافة إلى عدم توافر فرص العمل، فيما أجبرت تلك الظروف المئات منهم 
على المجازفة بركوب قوارب الموت للوصول إلى أوروبا وذلك طلبًا للحياة الكريمة واالستقرار 
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ويذكر أن حوالي ثمانية آالف الجئ فلسطيني سوري قدموا إلى مصر  ،الذي فقدوه في مصر
محمد مرسي الذي سمح للعائالت الفلسطينية السورية بدخول مصر، ويذكر أن .حكم دخالل 

 .مصر حاليًا تمنع دخول الالجئين الفلسطينيين السوريين إلى أراضيها
 
 كانون األول الجاري -ديسمبر03الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام حتى  لمخيماتا

  سوريًا وصولوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات الجئًا فلسطينيا ( 33900)ما ال يقل عن
 .األخيرة

 (3292 ) ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها بينهم
الجئًا قضوا إثر قنصهم ( 368)الجئًا قضوا تحت التعذيب، و( 380)امرأة، و( 723)
 .لقصفالجئًا قضوا بسبب ا( 988)الجئًا أعدموا ميدانيًا، ( 88)و

 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك
( 770)يومًا، والماء لـ ( 630)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 280)لليوم 

 .ضحية( 728)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
 (83 ) ( 78088)إلى بلدان الجوار منهم ألف الجئ فلسطيني سورية فروا من سورية

لغاية " األونروا"في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات وكالة ( 83333)الجئًا في األردن و
 .0780نوفمبر 

 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية
 .يوم على التوالي( 882)

 ر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستم: السبينة مخيم
 .أيام على التوالي( 872)

 أيام بعد سيطرة مجموعات ( 676)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات
 .المعارضة عليه

 من مبانيه( %33)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 363)حوالي : مخيم درعا. 
 الوضع هادئ نسبيًا : دة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسي

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


