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رضيع يقضي إثر نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار المشدد "
 "على اليرموك

 
 

 

 شاب فلسطيني يقضي تحت التعذيب في سجون النظام السوري. 

  حمص يستمر باحتجاز سيدتين وشابة وطفلة من سكان مخيم األمن السوري في
 .العائدين

 األمن السوري يفرج عن معتقل من أبناء مخيم العائدين بحمص. 

 قصف بالبراميل المتفجرة يستهدف محيط مخيم خان الشيح. 

 التجمع الفلسطينيي في ألمانيا يختتم أعمال ندوته الخاصة بفلسطينيي سورية. 

 ينية تجتمع في هولندا لتباحث أوضاع فلسطينيي سوريةمؤسسات وهيئات فلسط. 

 
 
 
 

 "دمحم جميل العصار"الرضيع جثمان 
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 ضحايا
    يومًا، بسبب نقص الرعاية الطبية ( 02)عمره حوالي " دمحم جميل العصار"قضى الرضيع 

 .ضحية 171ليرتفع بذلك عدد ضحايا الحصار إلى  ،والتغذية في مخيم اليرموك المحاصر
" أحمد القاضي"فلسطيني سوريا عن قضاء الشاب فيما وردت أنباء لمجموعة العمل من أجل 

تحت التعذيب على يد قوات األمن السوري في المعتقل، ولم يتسن لمجموعة العمل التأكد من 
وكانت مجموعة العمل وثقت .يشار إلى أنه من أبناء حارة الفدائية في مخيم اليرموك.مصدر آخر

 .ون السوريةالجئ فلسطيني قضوا تحت التعذيب في السج 092أسماء 

 
 أحمد القاضي

 آخر التطورات
يوم مرت على الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات ( 022)أكثر من 

ألف مدني من سكان مخيم اليرموك لالجئين ( 02)القيادة العامة على حوالي  –الجبهة الشعبية 
 .الصعيدين الصحي والمعيشيالفلسطينيين بدمشق، أزمات متعددة خلفها ذلك الحصار على 

حيث توقفت جميع مشافي ومستوصفات وعيادات المخيم عن العمل باستثناء مشفى فلسطين 
الذي يقدم بعض الخدمات الطبية البسيطة، وذلك إثر النقص الحاد بالمواد والكوادر الطبية بسبب 

يومًا، ( 176)ذ يومًا والمياه من( 086)الحصار إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي منذ 
 .باإلضافة إلى شح المحروقات الالزمة لتشغيل المولدات الكهربائية

أما معيشيًا فال وجود ألي مواد غذائية أساسية من خبز وأرز وغيرها داخل المخيم وفي حال 
وجود كميات قليلة منها عبر بعض تجار األزمات فقد يصل سعر كيلو األرز الواحد إلى حوالي 

(22)$. 
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يضًا إلى أن حواجز النظام والجبهة الشعبية تمنع دخول المساعدات اإلغاثية العاجلة التي يشار أ
( 6)كانت بعض المؤسسات الدولية تتمكن من إدخالها بين الحين واآلخر إلى المخيم منذ حوالي 

 .أشهر
وأمام ذلك الواقع المأساوي يستمر ارتفاع أعداد ضحايا الحصار الذين قامت مجموعة العمل 

ابن " دمحم جميل العصار"ضحية كان آخرها الطفل الرضيع ( 171)بتوثيقهم حتى أمس إلى 
 الذي قضى صباح األمس بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية في المخيم المح ،العشرين يوماً 

 .اصر
وعلى صعيد آخر ال يزال األمن السوري في حمص مستمرًا باحتجاز سيدتين فلسطينيتين وشابة 

سكان مخيم العائدين بحمص، وذلك بعد أن أخذهم رهائن للمفاوضة عليهم مع أحد  وطفلة من
 .فبراير الماضي 02أقاربهم حتى يسلم نفسه، وذلك خالل مداهمته األخيرة للمخيم بتاريخ 

وبالرغم من أن قريبهم والشبان الذين كانوا معه قد سلموا انفسهم لألمن السوري، حيث قام األخير 
ًا بعد ساعات من اعتقالهم، إال أنه ال يزال مستمرًا باحتجاز النساء منذ ذلك بإعدامهم جميع

 .الوقت، فيما ال يزال مصيرهن مجهواًل حتى هذه اللحظة
وسام "يذكر أن وكالة األنباء السورية التابعة للنظام، كانت قد نشرت، صورًا لالجئين الفلسطينيين 

، الذين تم إعدامهم بالرغم من "عبد الرزاق عمايري "، "أحمد الشعبي"و "رامي صبحية"و "السيد
تسليمهم أنفسهم إلى سلطات األمن السوري، التي نفذت حملة دهم واسعة في مخيم العائدين 

 .بحمص

 
 مكان المداهمة في مخيم العائدين بحمص
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م وسا"و "رامي صبحية"وبحسب إفادة سابقة ألحد السكان فإن األمن السوري قام باعتقال كل من 
بعد أن تم تهديدهم بعائالتهم حيث سلموا " عبد الرزاق عمايري "الشاب و  ،"أحمد الشعبي"و" السيد

ويشار أن الالجئين األربعة كانوا من ضمن , ل عدم المساس بعوائلهمأنفسهم لألمن السوري، مقاب
أشهر " 6"عدد من شبان المخيم الذين تمت تسوية أوضاعهم لدى األمن السوري قبل حوالي 

من الفصائل الفلسطينية في وذلك في إطار اتفاق تم بين األمن السوري والمسلحين بوساطة 
إال أن األمن السوري قام بمداهمة منزلهم واعتقالهم بعد اشتباكات انتهت بستليمهم أنفسهم , المخيم

 .إليه، ومن ثم أقدم األمن السوري على إعدامهم
في العقد الثاني " محمود خالد محمود شطارة"الشاب وفي سياق متصل أفرج األمن السوري عن 

من العمر، ومن أبناء قرية ترشيحا في فلسطين، يذكر أن مخيم العائدين في حمص يشهد توترًا 
 .أمنيًا غير مسبوق وذلك إثر حملة الدهم األخيرة التي نفذها األمن السوري في المخيم

يل أمس قصف عنيف بالبراميل المتفجرة أما في ريف دمشق فقد شهد محيط مخيم خان الشيح ل
التي استهدفت المزارع المجاورة للمخيم، مما أثار حالة من القلق والخوف الشديدين، وذلك لقرب 
القصف من منازل األهالي، إلى ذلك ال تزال جميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز المدينة 

 ."خان الشيح -زاكية"مغلقة باستثناء طريق 
م في العاصمة 0212.20.08قال إلى ألمانيا حيث اختتم التجمع الفلسطيني أول أمس وباالنت

بهدف تسليط الضوء " فصول نكبة تتجدد ..فلسطينيو سوريا" برلين وقائع ندوةً خاصة بعنوان 
على ملف األزمة اإلنسانية التي يعيشها فلسطينيو سوريا، وذلك بحضور ممثلي المؤسسات 

 .وعددٍ  كبير من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية ،في العاصمة برلينالفلسطينية والعربية 

 
 "فصول نكبة تتجدد..فلسطينيو سوريا"ندوة من 
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وفي كلمة للتجمع الفلسطيني في ألمانيا، أكد األستاذ خالد الظاهر رئيس التجمع الفلسطيني على 
سوريا والتوقف عن استهدافها ضرورة إنهاء الحصار المفروض على المخيمات الفلسطينية في 

بالقصف، منوهًا في الوقت ذاته إلى الجهود التي بذلها التجمع الفلسطيني في ألمانيا منذ بداية 
األزمة وعلى كافة المستويات الرسمية والشعبية، للمساهمة في تخفيف معاناة المحاصرين من 

وشدد على ضرورة تظافر .وروبيةأبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات من خالل حملة الوفاء األ
 .الجهود من أجل إنهاء معاناة فلسطينيي سوريا، والعمل على إدماجهم في المجتمع األلماني

من جانبه أشار األستاذ ماجد الزير رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا على ضرورة استكمال مسيرة 
وبا من خالل حراكهم العمل الوطني الفلسطيني في أوروبا، حيث أثبت الفلسطينيون في أور 

القدس، و  هو العودة للوطنو  وتفاعلهم مع األزمات الفلسطينية المتالحقة أن لديهم مشروع تحرر
وبإمكانهم توجيه الرأي العام األوروبي ولفت أنظاره إلى معاناة الشعب الفلسطيني، داعيًا في 

، وخالل كلمته أعلن الوقت ذاته إلى ضرورة تفعيل ملف فلسطينيي سوريا على كافة المستويات
شخصية فلسطينية،  62الزير أن مؤتمر فلسطينيي أوروبا الثالث عشر يستضيف هذا العام 

 فلسطينيو أوروبا" نيسان في عاصمة الشتات األوروبية برلين تحت عنوان /أبريل 02وسيعقد في 
 ."المشروع الوطني الفلسطينيو 

ي في لندن والعضو المؤسس لمجموعة العمل قدم المدير التنفيذي لمركز العودة الفلسطينو  كما
من أجل فلسطينيي سوريا األستاذ طارق حمود شرحًا مفصاًل حول أزمة فلسطينيي سوريا منذ 
اليوم األول، وقدم إحصائيات مهمة تلخص معاناة الفلسطينيين في سوريا، مضيفاً  أنه لم يعد 

سبات بل يجب وضعها على سلم مقبواًل أبدًا أن نستذكر قضية فلسطينيي سوريا في المنا
األولويات، ولفت النظر إلى األضرار التي يتعرض لها الفلسطيني جراء الحصار سواء النفسية 
منها أو اإلجتماعية، وحمل الحضور المسؤولية في أوروبا تجاه فلسطينيي سوريا في تقديم كل 

 .تعريفهم بحقوقهم حتى يتسنى لهم بداية حياة جديدةو  سبل العون لهم
يذكر أن التجمع الفلسطيني في ألمانيا قد خصص أوقاتًا إلستضافة الالجئين الفلسطينيين في 
مقره في العاصمة برلين وتقديم اإلستشارات القانونية لمساعدتهم في اإلندماج في المجتمع 

 .األلماني
 إلى ذلك تداعت عدد من المؤسسات والهيئات الفلسطينية في أوروبا، يوم أمس، إلى حضور

تحديات ..أوضاع فلسطينيي سورية"ورشة عمل عقدت في مدينة روتردام الهولندية، تحت عنوان 
، حيث تناول المشاركون أوضاع الالجئين الفلسطينيين في سورية، باإلضافة إلى مناقشة "وفرص
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التحديات التي تواجه الالجئين منهم إلى أوروبا، والفرص المتاحة لهم لخدمة قضايا شعبهم وعلى 
 .أسها قضية فلسطينيي سوريةر 
 

 5112/ مارس ــ آذار / 1احصاءات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53922)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
 .ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها( 5733) •
الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ  (782)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 712)لليوم 
 .ضحية( 131)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 132)

الجئًا ( 116783)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 81) •
الجئًا في مصر، وذلك وفق ( 76111)الجئًا في لبنان، ( 216211)و األردنفي 

 .0212لغاية فبراير " األونروا"احصائيات وكالة 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 212)
هالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األ: مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 434)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 737)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 251)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب  •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


