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الخدمة العسكرية أحد أبرز األسباب التي تجبر الشباب الفلسطيني على "
 "ترك سورية

 
 
 فلسطيني يقضي إثر الحرب الدائرة في سورية 

 قصف يستهدف مخيم اليرموك بدمشق 

  " الجئاً من الغرق 555البحرية اإليطالية تنقذ " 

 لجنة فلسطينيي سورية في تركيا توزع مساعدات شتوية 

 .األونروا تتمكن من ادخال بعض الكتب المدرسية إلى اليرموك 

 .هيئة فلسطين الخيرية توزع الدواء على األهالي 
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 آخر التطورات
وم حواجز حالة من القلق تسيطر على الشباب من الالجئين الفلسطينيين في سورية حيث تق

الجيش النظامي المنتشرة على مساحات واسعة بالتدقيق عليهم واعتقال من يتهرب من االلتحاق 
بالخدمة اإللزامية في صفوف جيش التحرير الفلسطيني، ويأتي اقحام جيش التحرير الفلسطيني 
في المعارك التي يخوضها الجيش السوري النظامي ليضاعف من تلك المخاوف مما دفع معظم 

لشباب إلى مغادرة سورية والهرب إلى البلدان المجاورة، ويذكر أن مجموعة العمل من أجل ا
" اسمًا لمجندين وضباط من جيش التحرير الفلسطيني كانوا قد 69فلسطينيي سورية قد وثقت "

قضوا بسبب االشتباكات الدائرة بين الجيش النظامي من جهة والمجموعات التابعة للمعارضة 
سلحة من جهة أخرى، وفي سياق متصل قضى الالجئ الفلسطيني "حمزة الطوخي" السورية الم

 .من سكان مخيم جرمانا حي أبو نوري إثر الحرب الدائرة في سورية
وعلى صعيد آخر تعرض شارع لوبية في مخيم اليرموك للقصف حيث اقتصرت األضرار على 

المخيم مستمرًا منذ حوالي العام  الماديات فقط، إلى ذلك اليزال الحصار المشدد المفروض على
" على التوالي، ومن جانب آخر تمكنت 96والنصف، فيما يدخل انقطاع المياه عن المخيم يومه "

وكالة "األونروا" من إدخال بعض الكتب المدرسية حيث وزعها أحد مندوبي األونروا على 
حصار على أطفال المخيم، المدارس البديلة في المخيم وذلك في محاولة التخفيف من تباعات ال

يذكر أن العديد من المدارس في اليرموك تعرضت للقصف مثل مدرسة الفالوجة التي تعرضت 
ما أدى إلى سقوط عدد  69/61/1161للقصف بالصواريخ من قبل الطيران الحربي السوري يوم 
 من الضحايا، كما تعرض بعضها للسرقة والنهب والحرق.

 
 اليرموكالقصف الذي استهدف مخيم 
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" الجئًا أول أمس وذلك بعد توقف 559وفي سياق مختلف أعلنت البحرية اإليطالية أنها أنقذت "
مراكبهم قبالة السواحل اإليطالية، فيما أشارت إلى أحد الالجئين كان قد قضى إثر تعرضه 

قد  لحروق متعددة الدرجات فيما لم تعرف جنسيته حتى اآلن، يذكر أن السلطات اإليطالية كانت
" جثة لالجئين كانوا يحاولون الوصول إليها عبر البحر، 61أعلنت في وقت سابق أنها انتشلت "

 إال أنها لم تذكر تفاصيل عن جنسيات الالجئين الذين انقذتهم.
أما في تركيا فقد بدأت لجنة فلسطينيي سورية في تركيا بتنفيذ مشروع معونة الشتاء المقدم من 

حيث وزعت البطانيات الشتوية على بعض العائالت  ،االسالمي الندوة العالمية للشباب
الفلسطينية السورية المحتاجة يذكر أن المشروع استمر عدة أيام، إلى ذلك قامت اللجنة باستكمال 
 توزيع المساعدات النقدية المقدمة من هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية في مدينة اإلصالحية

 .كرخانو 
 

 لجان عمل أهلي
تستمر صيدلية هيئة فلسطين الخيرية بتوزيع الدواء بشكل مجاني على مرضى مخيم اليرموك 
ويأتي ذلك في إطار محاولة الهيئات اإلغاثية العاملة في المخيم التخفيف من تابعات الحصار 

القيادة العامة على المخيم منذ  -الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
 م والنصف.حوالي العا

 
 توزيع الدواء في مخيم اليرموك
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 كانون األول الجاري -ديسمبر 6المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام حتى 
: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم مخيم اليرموك •

يومًا على  96يومًا، والماء لـ  916على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  566
 ضحية. 651التوالي، عدد ضحايا الحصار 

: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم الحسينية •
 يوم على التوالي. 116

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

يومًا بعد سيطرة مجموعات  566: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي مخيم حندرات •
 المعارضة عليه.

يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام للخدمات األساسية  119: حوالي مخيم درعا •
 داخله.

نة باستثناء : استمرار النقطاع الطرقات الواصلة بينه وبين مركز المديمخيم خان الشيح •
 خان الشيح". -طريق "زاكية

 : استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة.مخيم خان دنون •
الوضع هادئ نسبيًا مع  مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة: •

 استمرار األزمات االقتصادية فيها.


