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االعتقاالت المتكررة تجبر فلسطينيي سورية على الفرار إلى دول "
 "لن نترك اليرموك"و ناشطون يطلقون حملة ..الجوار

 
 

 

  على التوالي( 506)استمرار الحصار المفروض على مخيم اليرموك لليوم. 

  تحليق للطيران الحربي في سماء مخيم خان الشيح وسكانه يعانون من أزمات
 .معيشية ضاغطة

 أهالي مخيم الحسينية يطالبون بعودتهم إلى مخيمهم. 

 يوم طبي مجاني ينظمه تجمع األطباء الفلسطينيين في تركيا بمدينة اسطنبول. 
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 آخر التطورات
السوري قام باعتقال أربعة الجئين فلسطينيين من وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بأن األمن 

دمحم أحمد "في العقد الخامس من عمره، وابنه " أحمد سعيد عزام:" أبناء مخيم النيرب بحلب هم
في " أبو كارم الريفي"في العشرين من العمر من منزلهما في مخيم النيرب، والمسن " سعيد عزام

على أحد الحواجز التابعة للجيش " أحمد ناصيف" بالعقد السادس من العمر، فيما أُعتقل الشا
 .النظامي في مدينة حلب

 
 "أحمد ناصيف" الشاب

 عمرو "عمرو محمود الرملي:"شيح همكما ُسجل يوم أمس اعتقال ثالثة من أبناء مخيم خان ال
" أحمد الحجي"، و"دمحم عمر حسين"، و(كلية الهندسة المدنية سنة خامسة طالب جامعي في)

 .ُأفرج عنه بعد ساعات من اعتقالهالذي 
أحمد عبد " فبراير الماضي الشاب –شباط / 72إلى ذلك اعتقل األمن السوري يوم الجمعة 

من أبناء مخيم اليرموك من قبل عناصر حاجز خربة الشياب بريف ( عاما   61" )المطلب حسين
 .دمشق

ونة األخيرة ارتفاعا  في وتيرة الجدير باإلشارة أن المخيمات الفلسطينية في سورية شهدت في اآل
االعتقاالت التي تطال الالجئين الفلسطينيين على يد األجهزة األمنية وقوات الجيش السوري 
وخاصة تلك الواقعة تحت سيطرة قوات الجيش، مما دفع العديد منهم وخاصة الشباب إلى هجرة 

 .سورية والخروج منها والسفر إلى الدول األوربية وتركيا
ة أخرى أطلق عدد من الناشطين من أبناء المخيمات الفلسطينية حملة على موقع ومن جه

وذلك بهدف تسليط الضوء على " لن نترك اليرموك"بعنوان( الفيس بوك)التواصل االجتماعي 
دخال المساعدات و  مأساة ومعاناة أهالي عاصمة الشتات، للمطالبة بفك الحصار عنه وتحييده وا 
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إليه، وفي السياق عينه ال يزال مخيم اليرموك يخضع للحصار المفروض الغذائية وعودة سكانه 
أيام على التوالي من قبل الجيش النظامي واللجان األمنية الموالية له من ( 106)عليه منذ 

 7066عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، فقد شهد المخيم منذ بداية عام 
نعدام سبل سقوط المزيد من األرواح ح يث بلغ عدد الضحايا الذين قضىوا بسبب الحصار وا 

 ".أحمد خالد درباس" الجئا  كان آخرهم المسن( 627)الرعاية الصحية واألدوية الالزمة للعالج 
أما على صعيد المفاوضات لفك الحصار عن اليرموك فقد سادت حالة من اليأس واإلحباط بين 

أنه ال توجد رغبة صادقة عند كال الطرفين إلنهاء أزمتهم سكان المخيم الذين باتوا يعتقدون ب
 .ومأساتهم والعمل على تحييد اليرموك وعودة سكانه إليه وفك الحصار عنه

طبيا   يعاني المخيم من النقص الكبير في الكادر الطبي المختص، إضافة إلى نقص حاد في 
 .األدوية وانتشار حاالت التجفاف بين األهالي

لى ريف دمشق شهد مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين تحليقا  للطيران الحربي، وباالنتقال إ
تزامن ذلك مع قصف المناطق والمزارع المحيطة به، ما سبب حالة من الرعب بين سكانه الذين 
يشتكون من الفقر والعوز الشديدين، بسبب انعكاسات ما تشهده المنطقة من أعمال عنف بين 

ر في سورية، رغم التأكيد المتكرر من األهالي على خلو المخيم من أي طرفي النزاع الدائ
 .عناصر مسلحة والتزامهم بالحياد حيال ما يجري 

فيما تقوم قوات النظام السوري بوضع الحواجز على المداخل المؤدية إلى مخيم خان الشيح 
واالغاثية إلى المنطقة،  والمناطق المحيطة فيه وبالتالي فهي تصادر وتمنع دخول المواد التموينية

مما أثر سلبا  على حياة السكان، وأدى إلى إغالق األفران والمنشآت المخصصة لبيع الطحين 
أوالمواد األساسية الالزمة للحياة، ومن جانب آخر يعاني العديد من أهالي المخيم من مصاعب 

األونروا، حيث يتم  كبيرة أثناء محاولتهم الحصول على المعونات الغذائية المخصصة لهم من
توزيع تلك المساعدات في منطقة صحنايا البعيدة نسبيا  عن المخيم مما يضطر العديد من النساء 
من المرور عبر منطقة زاكية التي تشهد إشتباكات وقصف متكرر معرضين حياتهم للخطر 

ن مرة إضافة إلى احتمال إغالق الطريق بشكل مفاجئ بسبب االشتباكات وهو ما حدث أكثر م
مما أجبر العديد من النساء أن تبقى ألوقات طويلة خارج المخيم حتى يتم فتح الطريق مرة ثانية، 

 .ويشار أن طريق زاكية هو الطريق الوحيد المفتوح من المخيم إلى صحنايا
وفي جنوب سورية ما يزال مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين يتعرض لقصف شبه اليومي وسقوط 

فجرة نتيجة اشتداد المعارك في مدينة درعا والجوار، ما أدى إلى تدمير كبير في البراميل المت
 ،المنازل وجعل السكان يعانون من أزمات معيشية وانسانية خانقة على مختلف المستويات
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فالمخيم يفتقد للمحروقات والخبز والمواد األساسية الالزمة للحياة في ظل ارتفاع معدل البطالة 
كان عن العمل وعدم وصول قوافل االغاثة بسبب ما تشهده محافظة درعا من وتوقف معظم الس

 .تدهور في األوضاع األمنية فيها
وبدورهم جدد سكان مخيم الحسينية مطالبتهم بعودتهم إلى مخيمهم بعد سيطرة الجيش النظامي 

ه يوم والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة وفتح االنتفاضة وجبهة النضال علي
، إلى ذلك تناقلت بعض صفحات التواصل االجتماعي 7062أوكتوبر  –تشرين األول 62
المقربة من النظام السوري نبأ قيام الحكومة السورية بأعمال الصيانة لبعض المنشأت ( الفيسبوك)

جراء الترتيبات الالزمة من أجل عودة سكان  الخدمية في المخيم التي أصابها الضرر والدمار وا 
 .مخيم إليهال

إلى ذلك يعاني األهالي من أزمات إنسانية ومعيشية مأساوية نتيجة تدهور األوضاع االقتصادية 
خاصة في ظل نزوح جميع سكان المخيم واستئجار منازل بأسعار مرتفعة في مناطق أكثر أمنا   

 .بعد منعهم من العودة إلى بيوتهم
أزمات اقتصادية متعددة أبرزها ارتفاع في غضون ذلك يشكو سكان مخيم السيدة زينب من 

أسعار المواد الغذائية إضافة إلى نقص العديد من المواد األساسية كالخبر والمحروقات، كما 
 .يعاني األهالي من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة

 
 افراج

لب وذلك بعد من أبناء مخيم النيرب بح" دمحم طايع" أفرج األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني
 .اعتقال دام ألكثر من سبعة أيام

 
 دمحم طايع
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 هولندا
ضمن االسبوع التضامني مع فلسطينيي سورية أقام البيت الفلسطيني بالتعاون مع الرابطة 
الفلسطينية في هولندا يوم أمس الثالثاء وقفة احتجاجية مقابل مقر البرلمان الهولندي في مدينة 

مع قضية فلسطينيو سورية ومآسي المخيمات وما يمارس ضدها من الهاي الهولندية، تضامنا 
 .تدمير وتهجير وتجويع

تم خالل الوقفة تسليم مذكرة للجنة الشوون الخارجية في البرلمان الهولندي، تضمنت العديد من 
المطالب التي تهدف إلى الضغط باتجاه فك الحصار عن مخيم اليرموك وتوفير مالذ آمن 

، وبدورهم وعد البرلمانيون ان هذه المطالب سوف تطرح في الجلسة المقبلة لفلسطينيي سوريا
 .للبرلمان الهولندي

كما تخلل الفعالية معرضا  للصور التي تعبر عن حجم المأساة التي يعانيها أهالي المخيمات 
السورية وخاصة مخيم اليرموك عاصمة الشتات وأكبر المخيمات والذي يمارس عليه الحصار 

 .ضحية جراء الجوع 627ودى إلى األن بحياة الذي ا

 
 حتجاجية مقاب  مقر البرلمان الوولند االوقفة ال

 تركيا
يوما  طبيا  مجانيا  للعائالت  6/2/7066نظم تجمع األطباء الفلسطينيين في تركيا يوم األحد 

حيث شارك  ،الفلسطينية عامة والفلسطينية السورية خاصة في مشفيين بمدينة اسطنبول التركية
 -عيون  -جراحة عظام -جراحة عامة  -فيه عددا  من األطباء المتخصصين بجراحة القلب 

طب  -عالج طبيعي -أنف أذن حنجرة -باطنة -نسائية  -مسالك بولية -طب أسرة  -أسنان
كما تم معاينة المرضى وتقديم الدواء .(أطفال -جلدية-جراحة األسنان -تقويم األسنان -عام

 .الالزم لهم
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يذكر أن عشرين طبيبا  من أعضاء التجمع في تركيا شارك في هذا اليوم المجاني، وكانت الدعوة 
 .عبر عدة مؤسسات تعنى بالشأن الفلسطيني بتركيا

 
 بمدينة اسطنبول التركيةاليوم الطبي المجاني 

 5102/ مارس ــ آذار / 3وأرقام حتى  احصاءات 
الجئا  فلسطينيا  سوريا  وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53933)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
 .فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقهاضحية ( 5739) •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم  :مخيم اليرموك •

الماء لـ و  يوما ،( 782)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 712)لليوم 
 .ضحية( 035)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 032)

الجئا  ( 016783)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 81) •
الجئا  في مصر، وذلك وفق ( 76111)الجئا  في لبنان، ( 206311)في األردن و

 .7066لغاية فبراير " األونروا"احصائيات وكالة 
لى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إ: مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 213)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 637)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 738)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه %(31)يوما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (355)حوالي : درعا مخيم •

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
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الوضع هادئ نسبيا   :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرم  والعائدين في حمص وحماة •
 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها

استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة  :مخيم خان الشيح •
 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


