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 "إطالق النار يمنع توزيع المساعدات العاجلة على أهالي اليرموك"

 
 

 

 قصف محيط مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

 األمن السوري يعتقل الجئين فلسطينيين من ريف دمشق. 

  المسؤولين حل مشكلة الخدمات الصحية في مخيمهمأبناء مخيم جرمانا يناشدون. 

 اشتباكات عنيفة في محيط مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب. 

 إصابة الجئَين فلسطينيين بنيران الجيش السوري في محافظة درعا. 

 "تنجح بإقناع قبرص باالستجابة لالجئين الفلسطينيين" الوفاء األوروبية. 

 "تطالب السلطات المصرية بإطالق سراح ستين الجئاً " ةأصدقاء اإلنسان الدولي

 ً  .فلسطينيا
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 آخر التطورات
أدى توتر األوضاع األمنية في مخيم اليرموك صباح األمس إلى تأجيل توزيع المساعدات 

بتوزيعها عليهم، حيث تم  "3المرحمة "العاجلة لألهالي والتي كان من المفترض أن تقوم حملة 
بالرغم من وصول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية إلى أبواب المخيم، وذلك إثر إيقاف التوزيع 

 .اشتباكات وأعمال قنص
فيما يستمر الجيش النظامي والفصائل الفلسطينية الموالية له من جهة، والمجموعات المحسوبة 

تكررت طيلة على المعارضة السورية من جهة ثانية بتبادل االتهامات عن تلك الحوادث التي 
 .األسابيع الماضية متسببة بتوقف دخول أي مساعدات منذ حوالي ثمانية أسابيع

 
في السياق وردت أنباء لمجموعة العمل لم يتسن للمجموعة التأكد منها عن وقوع اشتباكات 
داخلية في صفوف مجموعات تابعة للمعارضة السورية المسلحة، وذلك بالقرب من مشحم عامر 

 .ثالثينعند شارع ال
القيادة العامة، تفرضان حصارًا مشددًا  –يذكر أن الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

يومًا منها ومنازل المخيم دون ماء، في حين ( 545)يومًا، ( 575)على المخيم منذ أكثر من 
 .ضحية فلسطينية قضت بسبب ذلك الحصار( 564)وثقت مجموعة العمل سقوط 

ضت المناطق المحيطة بمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق وفي سياق أخر تعر 
للقصف بالبراميل المتفجرة، والتي سمعت أصوات انفجاراتها بوضوح داخل المخيم، األمر الذي 
أدى إلى انتشار حالة من التوتر في صفوف األهالي، إلى ذلك يستمر انقطاع جميع الطرقات 

والذي يتعرض " خان الشيح – زاكية"ق المحيطة به بإستثناء طريق الواصلة بين المخيم والمناط
لالستهداف المتكرر بالرشاشات الثقيلة، إال أن ذلك ال يمنع سكان المخيم من استخدامه نظراً  

 .لعدم وجود أي طريق آخر
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" حسين أبو عصب"إلى ذلك قام عناصر حاجز بلدة الجديدة التابع لألمن السوري باعتقال الشاب 
وهو أحد أبناء " أحمد أبو آسية"أبناء مخيم خان الشيح، فيما سجل أيضًا اعتقال الالجئ  من

مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، حيث تم االعتقال في بلدة الكسوة، يشار أن 
 .أحد أعضاء اللجان الشعبية المحسوبة على الجيش السوري النظامي" أبو آسية"

أهالي مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين في دمشق المسؤولين عن  وعلى صعيد آخر ناشد
منعت سكان المخيم و  بحل مشاكل الصرف الصحي والتي تفاقمت بشكل كبير ،خدمات المخيم

من التنقل والحركة، علمًا أن المخيم يشهد ازدحامًا كبيرًا بسبب حركة النزوح الكبيرة من المخيمات 
السبينة بعد أحداث الحرب التي طالت و  مخيم اليرموك والحسينيةوخاصة  ،الفلسطينية في دمشق

كما أن المخيم يعاني من أزمات كان أبرزها ارتفاع إيجار المنازل وازدياد الطلب  ،مخيماتهم
كذلك ترتفع نسب البطالة في وقت تقل فيه ،مما دفع األهالي للعيش في ظروف خانقة ،عليها

والتي يشكو األهالي من أنها ال تغطي إال  ،يرية واألونرواالمساعدات المقدمة من الهيئات الخ
 .اليسير من تكاليف حياتهم

 
 مخيم جرمانا

أما في حلب أفاد مراسلنا في مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب عن اندالع اشتباكات 
 عنيفة بين الجيش النظامي ومجموعات فلسطينية موالية له من جهة، وبين مجموعات محسوبة
على المعارضة السورية المسلحة من جهة أخرى، وذلك في محيط مطار النيرب وبالقرب من 

الذي يضم مقاتلين " لواء القدس"فيما أكد مراسلنا اجتماع العشرات من عناصر , "08" اللواء
 .فلسطينيين محسوبين على الجيش النظامي في إطار استعدادهم لتقديم الدعم للجيش النظامي

مخيم النيرب يخضع لسيطرة الجيش النظامي، ويتمتع بموقع استراتيجي وذلك لقربه من يذكر أن 
 .مطار النيرب العسكري
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أحمد عبد الهادي "و "مروان عطيه خميس"وفي جنوب سورية أصيب الشابان الفلسطينيان 
ات من أبناء عشائر الغوارنة بجراح متعددة أثناء استهداف سيارة للعمال من قبل قو " النواعمة

 .الجيش السوري النظامي، وهما من أبناء تجمع جّلين لالجئين الفلسطينيين غرب مدينة درعا
ذكر أن تجمع جلين لالجئين الفلسطينيين قرب درعا يتعرض دومًا للقصف بالبراميل المتفجرة من 
طائرات الجيش السوري، سجل خاللها سقوط ضحايا وجرحى من أبناء التجمع ودمارًا كبيرًا 

 .نازلبالم
وباالنتقال إلى قبرص حيث علمت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن الحكومة 

الذي يستقبل العشرات من  ،بنيقوسيا" كوكينو تريمثيا"القبرصية قررت تأجيل تفكيك مخيم 
مكان "الالجئين الفلسطينيين السوريين، إلى الثالثاء المقبل، حيث من المتوقع نقلهم بعدها إلى 

 .يقيمون فيه إلى يوم السبت مع إمكانية التمديد" آمين
أن السلطات القبرصية وافقت على تغيير صفة " الوفاء األوروبية"وفي انفراج آخر، أكدت حملة 

 .وجود من ال يريد اللجوء من صفة إقامة إنسانية الى تأشيرة سياحية او تأشيرة عمل
بالتعاون مع عدد " الوفاء األوروبية"حملة  يذكر أن تلك التطورات جاءت بعد جهود حثيثة بذلتها

ومن جانبهم أعرب الالجئون الفلسطينيون عن ارتياحهم , من األحزاب والقوى والنواب القبارصة
لما بذل من جهود  ،لتلك القرارات، متوجهين بالشكر إلى حملة الوفاء األوروبية وفضائية القدس

 .في محاولة منهما تخفيف معاناتهم

 
 اللجوء في قبرصمخيمات 

أما في مصر فقد طالبت منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية السلطات المصرية؛ اليوم األحد 
، باإلطالق الفوري لسراح ستين الجئًا فلسطينيًا سوريًا تقوم باحتجازهم في قسم شرطة (85/80)
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من شهر تشرين  وهو اليوم الذي يوافق األول.كرموز في مدينة اإلسكندرية منذ ثالثة وتسعين يوماً 
، حينما وجد الالجئون أنفسهم على أرض أحد الجزر الصخرية، والتي 0854( نوفمبر)الثاني 

حدث ذلك بعد أن وقعوا ضحايا عملية .علموا فيما بعد أنها تتبع لمدينة اإلسكندرية المصرية
 .مصرياحتيال، فبدل أن يصلوا إلى الشواطئ األوروبية انتهت رحلتهم كمحتجزين في السجن ال

طفال، بينهم رضيعين، حيث تم تقسيم  50و امرأة، 08ووفقًا للمنظمة يوجد بين المحتجزين نحو 
الالجئين إلى رجال ونساء، وتم توزيعهم على ثالث مجموعات ُوضعوا في الحجز في غرف 

 .مساحاتها ضيقة، تفتقر لظروف صحية الئقة
المصرية على ترحيلهم وذلك بعد أن وقد عبرت المنظمة عن قلقها من احتمال قدوم السلطات 

ُأخبروا أن ال خيارات أمامهم سوى الترحيل إلى سورية أو البقاء في السجن، ووفقًا ألحد الالجئين 
المحتجزين فإن ترحيلهم إلى سورية يشكل خطرًا كبيرًا على حياتهم، خاصة أن فيهم مجموعة من 

 .الشباب المطلوبين للخدمة العسكرية في الجيش السوري
في بيان تلقت مجموعة العمل نسخة منه عن ثقتها في إرادة " أصدقاء اإلنسان الدولية"وعبرت 

الشعب المصري، ورغبته القوية في إطالق سراح المعتقلين السوريين والفلسطينيين، ومعاملتهم 
 .معاملة حسنة

وتفهم  حيث طالبت بإطالق سراح الالجئين الفلسطينيين الستين المحتجزين في سجن كرموز
حاجاتهم اإلنسانية، وقف حملة المالحقات واالعتقاالت الظالمة التي تقوم بها بحق الالجئين 
السوريين والفلسطينيين، وتوفير الحماية الالزمة لالجئين والتوقف عن عمليات ترحيلهم القسرية 

المصرية،  إلى سورية، والتحرك العاجل لوقف عمليات اإلساءة بحق الالجئين في مراكز االعتقال
 .وااللتزام بكافة بنود االتفاقية الدولية الخاصة بوضع الالجئين

 
  داخل أحد مراكز االحتجاز في مصر
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 5112شباط -فبراير  1وأرقام حتى  حصائياتا 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصولوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53922)ما ال يقل عن  •

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

( 142)يومًا، والماء لـ ( 522)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 232)لليوم 
 .ضحية( 154)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجئًا في ( 14241)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 08) •
لغاية نوفمبر  "األونروا"في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات وكالة ( 45111)األردن و

0854. 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 433)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .أيام على التوالي( 445)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 541)عنه منذ حوالي نزوح جميع األهالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 595)حوالي : مخيم درعا •
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  :الشيحمخيم خان  •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA?source=feed_text

