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توقف توزيع المساعدات بعد إطالق الرصاص في اليرموك المحاصر،  "
نشهد حالة عجز رسمي فلسطيني حيال كوارث اللجوء " ومجموعة العمل

 ""الفلسطيني الجديد

 
 

 

  الطبية في مخيم اليرموك، وآخر متأثراً بجراحهالجئ فلسطيني يقضي لنقص العناية. 

 شابان يقضيان باشتباكات مع الجيش السوري في منطقة التضامن. 

 الفلسطينيين من حاملي الوثائق السورية ال يسمح لهم : أجنحة الشام للطيران
 .بدخولهم األراضي اللبنانية

  ليبياب" قرنادة"أنباء عن احتجاز الجئين فلسطينيين سوريين في سجن. 

  ساعة إلخالء مخيمهم" 42"الحكومة القبرصية تمهل الالجئين الفلسطينيين. 
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 ضحايا
بسب نقص العناية الطبية في  9191تولد " عــامــر حـسـن الـمصـري"قضى الالجئ الفلسطيني 

مخيم اليرموك المحاصر، وذلك بعد إصابته بحروق أدت إلى إصابته بالجفاف ومنه إلى قصور 
 .كلوي

 
 عــامــر حـسـن الـمصـري

 
علمًا أنه لم يبقى من مشافي مخيم اليرموك إال مشفى فلسطين، ويعمل بطاقته الدنيا لنقص 
المستلزمات واألدوات الطبية واألدوية والنقص الشديد بالطواقم الطبية االختصاصية، يترافق ذلك 

بسبب استمرار حصار  ،كذلك انقطاع الماء ،مع قطع الكهرباء العمود الفقري لتشغيل المشفى
والذي رفع عدد  ،على التوالي (375)الجيش السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية له لليوم 

 .ضحية وثقت مجموعة العمل أسماءهم 164ضحايا الحصار والجوع ونقص العناية الطبية لـ 
ان حي الحجر األسود من سك" مصطفى حميدي"و "نورس سمارة"إلى ذلك قضى الشابان 

المالصق لمخيم اليرموك، جراء اشتباكات دارت بين الجيش النظامي السوري واللجان الشعبية 
الفلسطينية الموالية له ومجموعات المعارضة المسلحة في منطقة التضامن، فيما تحدثت أنباء 

بنى تستقر فيه مقربة من النظام السوري أن الجيش السوري واللجان الموالية له تسللت إلى م
 .عناصر من المعارضة المسلحة وتم تفخيخه ثم تفجيره

متأثرًا بجراح أصيب بها قبل أيام في مخيم " السليم-سلطان أحمد عبد القادر "ب فيما قضى الشا
 .اليرموك

 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 آخر التطورات
توزيع توقف توزيع المساعدات على أهالي مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، بعد أن تم 

فيما عاد األهالي أدراجهم إلى داخل المخيم دون استالمهم  ،كراتين فقط بسبب االشتباكات 9
وسط اتهامات للجان الشعبية الفلسطينية الموالية للجيش السوري بإطالق الرصاص  ،المساعدات

 إلى ذلك وردت أنباء عن اشتباكات درات في شارع اليرموك وشارع ،والقنص عند نقطة التوزيع
الثالثين، يشار أنها ليست المرة األولى التي يتم فيها افتعال إطالق الرصاص والقنص إلفشال 
عملية التوزيع، والتي تنتهي دائمًا باتهامات متبادلة بين الطرفين، يأتي ذلك في ظل استمرار 

وقطع الكهرباء  ،(375)حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم 
( 995)وارتفاع عدد ضحايا الحصار إلى  ،على التوالي( 955)والماء لليوم  ،(935)ليوم ل

 .قضت بسبب الحصار
وفي السياق أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في تقرير توثيقي نشرته صباح 

ك الخجول أنه كان الفتًا رّد الفعل والحرا" فلسطينيو سورية اليزال الجرح ينزف"اليوم تحت عنوان 
للمرجعيات الوطنية حيال كوارث اللجوء الفلسطيني الجديد، حيث غياب الدور المطلوب لمتابعة 
حوادث الغرق وفتح التحقيقات الالزمة بخصوص االنتهاكات التي ال يزال يتعرض لها الالجئون 

سلكونها الفلسطينيون في عرض البحر المتوسط أو على الحدود البرية الفاصلة بين الدول التي ي
برًا أو في المطارات، وما يصيبهم جراء ذلك من توقيف واعتقال في ظروف سيئة للغاية، أو 

 .ترحيل إلى الدول التي جاؤوا منها
أن العجز الرسمي الفلسطيني بدا واضحًا من خالل عدم القدرة على حّل "وتضيف المجموعة 

لجوء واقتصار دوره على االطمئنان مشاكل الالجئين الفلسطينيين العالقين في مختلف أماكن ال
بل كان هناك تهرب واضح من القيام , في أحسن األحوال دون إحداث أي تغيير على أوضاعهم

فدور السفارة الفلسطينية في مصر اقتصر على إرسال مندوب عن سفارة  بأّي دور تجاهم
في السجن إلى أن  ال حلول أمامهم، حيث سيبقون"فلسطين في القاهرة، وأخبر المحتجزين بأنه 

أما السفارة الفلسطينية في تركيا، فقد أحالت قضية المحتجزين في ."يقبلوا بترحيلهم إلى سورية 
 ".سجن أضنة التركي على األونروا، في تهّرب واضح من مسؤولياتها

وعلى صعيد آخر ورد إلى مجموعة العمل نسخة من توصية عممتها شركة الطيران السورية 
على مكاتب السياحة والسفر في سورية، باستيفاء الشروط " الشام للطيران أجنحة "الخاصة

 .المطلوبة لسفر السوريين والفلسطينيين والعراقيين إلى األراضي اللبنانية
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منع دخول حملة الوثائق الفلسطينية السورية إلى "وبالنسبة لالجئين الفلسطينيين أكد التعميم على 

وجود تذكرة مكملة لمحطة أخرى خارج لبنان يبقى حصرًا في منطقة  في حالو  األراضي اللبنانية،
 ".نساعة لمتابعة سفره خارج لبنا 95الترانزيت لمدة ال تتجاوز 

علمًا أن الحكومة اللبنانية تمنع دخول الالجئ الفلسطيني السوري إلى أراضيها، مما جعلها محط 
فيها الحكومة اللبنانية باالستخفاف بحقوق  انتقاد من المنظمات والمؤسسات الدولية، والتي اتهمت

 .الاّلجئين الهاربين من صراع دموي
هي شركة طيران سورية خاصة، تتخذ من مطار " أجنحة الشام للطيران " يشار إلى أن شركة 

 .دمشق الدولي مقرًا لها ومركزًا لعملياتها
سوري وسوري في سجن الجئ فلسطيني  53أما في ليبيا فقد وردت أنباء عن احتجاز نحو 

وأشارت  ،شهور وعشر أيام 5في مدينة البيضاء بالجبل األخضر شمال شرق ليبيا منذ " قرنادة"
 .األنباء أن قرار إطالق سراحهم متوقف على إصدار أوراق من القنصل الفلسطيني بليبيا

 السوريينيذكر أن ليبيا أحد أهم بوابات العبور نحو أوروبا، ومنها خرج آالف الالجئين 
 .الفلسطينيين متوجهين إلى أوروبا بعد فرارهم من ويالت الحرب الدائرة في سورياو 

وباالنتقال إلى قبرص حيث مددت السلطات هناك المهلة الممنوحة لالجئين الفلسطينيين إلخالء 
ساعة وذلك بعدما بدأت صباح اليوم بفك بعض الخيام، فيما " 55"لمدة " كوكينو ترميسيا " مخيم

كذلك تم إغالق  ،الطعام والشرابو  قامت بإيقاف جميع خدماتها المقدمة لالجئين من المأوى
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سيتم ترحيل الجميع إلى الشوارع " المركز الطبي ونقاًل عن أحد الالجئين المتواجدين هناك قوله
 ."وبعض الحدائق والجوامع لعدم وجود أي مأوى يتحامون فيه

ى متن سفينة متوجهة إلى إيطاليا قبل أن تجبرهم البحرية الجئ فلسطيني عل( 552)وكان حوالي 
وتم نقلهم إلى مخيم اللجوء وعاشوا في ظروف إنسانية صعبة،  ،القبرصية على نقلهم ألراضيها

في حين رفض هؤالء أن يتقدموا باللجوء في قبرص بسبب واقع اللجوء الصعب فيها لكن تحت 
ى العائالت في شوارع قبرص تقدم البعض بأوراق التهديد بقطع المساعدات والخوف من أن ترم

علمًا أنهم قاموا بجملة من االعتصامات أمام المؤسسات الدولية  ،اللجوء والبعض رفض ذلك
واإلنسانية وأرسلوا رسائل لسفارة السلطة الفلسطينية لكن دون جدوى تذكر بخصوص ترحيلهم إلى 

 .دول اللجوء األوروبي

 
 قبرصإحدى مخيمات اللجوء في 

 
 5132يناير  –كانون الثاني  13احصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصولوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53911)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

 .ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها( 2629) •
مجموعات القيادة العامة على المخيم و  استمرار حصار الجيش النظامي: مخيم اليرموك •

الماء لـ و  يومًا،( 425)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 235)لليوم 
 .ضحية( 345)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 355)
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الجئًا ( 35151)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 02) •
لغاية نوفمبر  "األونروا"في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات وكالة ( 55111)في األردن و

5295. 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 534)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يام على التواليأ( 552)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 453)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 593)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


