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ضحية حواجز الجيش ( 271)بعد ارتفاع حصيلة ضحايا الحصار إلى "
 "النظامي تسمح بدخول بعض المساعدات العاجلة إلى مخيم اليرموك

 
 
  البراميل المتفجرةالطائرات الحربية تستهدف محيط مخيم خان الشيح بعدد من. 

  في  52الالجئون الفلسطينيون والسوريون يستمرون باإلضراب عن الطعام لليوم

 .سجن كرموز في مصر

 توزيع بعض المساعدات الغذائية على الالجئين الفلسطينيين في مدينة كلس التركية. 

  على تأخر صدور ً الجئون فلسطينيون وسوريون يعتصمون غرب النمسا احتجاجا
 .همإقامات

  دعوة إلى وقفة احتجاجية لفك الحصارعن مخيم اليرموك في مدينة فرانكفورت
 .األلمانية

 هيئة فلسطين الخيرية تقوم بإزالة الركام من شوارع مخيم اليرموك. 
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 آخر التطورات
سمحت حواجز الجيش النظامي، يوم أمس، بإدخال بعض المساعدات الغذائية العاجلة إلى مخيم 

ن الفلسطينيين بدمشق، وذلك بعد أن قامت بمنع إدخال أي من المساعدات اليرموك لالجئي
اإلغاثية الغذائية أو الطبية العاجلة منذ حوالي ثالثة أشهر مما أدى إلى ارتفاع حصيلة ضحايا 

ضحية، يذكر أن توزيع المساعدات تم في مكان جديد مغاير لساحة ( 271)الجوع والحصار إلى 
ارع فلسطين، إلى ذلك اليزال المخيم يقبع تحت حصار الجيش السوري الريجية، حيث تم عند ش

وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  ،على التوالي( 707)والمجموعات الفلسطينية الموالية له منذ 
 .يومًا على التوالي( 277)يومًا، والماء لـ ( 787)

 
 توزيع المساعدات الغذائية في مخيم اليرموك

تعرضت المزارع المحاذية لمخيم خان الشيح لقصف عنيف شنته الطائرات وعلى صعيد آخر 
الحربية السورية، التي قامت بالقاء عدد من البراميل المتفجرة، مما أثار حالة من الهلع والذعر 
في صفوف األهالي، نتيجة هول أصوات اإلنفجارات الناجمة عن القصف، يأتي ذلك القصف 

اسية يعاني منها األهالي وذلك بسبب نقص الخدمات الصحية بالتزامن مع أوضاع معيشية ق
لى المخيم  .وغالء المعيشة وصعوبة المواصالت من وا 

وباالنتقال إلى مصر حيث يستمر الالجئون الفلسطينيون والسوريون المحتجزون في سجن كرموز 
الطعام الذي بدء يوم على التوالي بإضرابهم المفتوح عن  12لليوم و  بمدينة اإلسكندرية المصرية

 باطالق سراحهم"من شهر فبراير الماضي، وذلك حتى تحقيق مطلبهم والمتمثل  9االثنين 
التنسيق العاجل بين الجهات المعنية من أجل استقبالهم في دول االتحاد األوروبي خاصة و 

حيث  ،يشار إلى أنهم يعيشون في ظروف صعبة, "ها أفرادًا من عائالت المحتجزينالمتواجد في
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يسمح لهم كل عشرة أيام بأن يصعدوا على سطح البناية لكي يستنشقوا الهواء حسب وصف أحد 
كما أصيب العديد منهم باإللتهابات واألمراض الجلدية بسبب سوء استخدام الحمامات ،المحتجزين

 .المشتركة مع المحتجزين اآلخرين

 
 ن في السجون المصريةوالمحتجز 

الجئًا فلسطينيًا من سورية، وذلك بعد أن " 27"قد قامت باعتقال وكانت السلطات المصرية 
حيث  ،يوم 212احتجزتهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا انطالقًا من الشواطئ التركية منذ 

وقعوا ضحية لعملية نصب من قبل المهربين الذين تركوهم على أحد الجزر قبالة الشواطئ 
 .لمصرية باعتقالهم منهاالمصرية، والتي قامت السلطات ا

أما في تركيا فقد قامت لجنة فلسطينيي سورية في تركيا بتوزيع كميات من اللحوم على الالجئين 
الفلسطينيين المتواجدين في مركز اإليواء بمدينة كلس باإلضافة إلى العائالت المتواجدة في 

 .ية طريق الحياةالمدينة، يذكر أن التوزيع تم برعاية هيئة اإلغاثة العالمية وجمع
آالف الجئ فلسطيني فروا من الحرب الدائرة في سورية حيث ( 2)إلى ( 3)يذكر أن ما بين 

 .توزعوا على عدد من المدن التركية
وباالنتقال إلى النمسا حيث اعتصم حوالي عشرين الجئًا فلسطينيًا وسوريًا على أبواب مؤسسة 

volkshillfe في مدينة براونو غربي النمسا احتجاجًا على تأخر اجراءات صدور إقاماتهم. 
، حيث أجرى بعضهم "محكمة لينز"المتوقفة عند  ،وطالب المحتجون بسرعة البت في قضاياهم
 .مقابالته في شهر تشرين الثاني العام الماضي

مسيء، وهو ما دفع  وأثناء االعتصام تمت مقابلة المسؤولة عن قضاياهم التي قابلتهم برد
الالجئين لالعتصام ورفض استالم رواتب المساعدة التي تقدمها النمسا ورفض حضور دروس 

 .اللغة األلمانية
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ومن جانبهم وعد مسؤولون من مؤسسة دياكوني المشرفة على سكن الالجئين بالذهاب إلى 
 .اتمحكمة لينز لمعرفة أسباب تأخر الرد على مقابالتهم وعدم منحهم اإلقام

 
 من اعتصام الالجئين في النمسا

الفلسطينيين السوريين واأللمان إلى وقفة و  وعلى صعيد آخر دعت مجموعة من الشبان السوريين
احتجاجية لفك الحصار عن مخيم اليرموك وادخال المساعدات الغذائية والطبية لألهالي 

، "فأخبر العالم بأسره عنها , اذا لم تستطع فعل شيء ازاء معاناة ما "تحت شعار  ،المحاصرة
في الساعة الحادية عشرة  1022/  3/  7وذلك في مدينة فرانكفورت األلمانية يوم السبت 

ظهرًا أمام المدخل الرئيسي لمحطة القطارات الرئيسية لمدينة فرانكفورت ( 22:30)والنصف 
(Frankfurt am Main Hauptbahnoh). 
 

 لجان عمل أهلي
قام قسم الخدمات التابع لهيئة فلسطين الخيرية بالعمل على إزالة الركام الناجم عن أعمال 

ذلك في محاولة من الهيئة و  القصف المتكررة التي تعرض لها المخيم خالل األشهر الماضية،
 .يامأ( 707)التخفيف من معاناة أهالي المخيم المحاصرين منذ أكثر من 

 
 1125/ مارس ــ آذار / 5احصاءات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 17922)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

 .ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها( 1779) •
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ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي : مخيم اليرموك •
يومًا، والماء لـ ( 787)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 717)لليوم 

 .ضحية( 271)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 277)
الجئًا ( 216787)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 81) •

الجئًا في مصر، وذلك وفق ( 76111)الجئًا في لبنان، ( 526211)في األردن و
 .1022لغاية فبراير " األونروا"احصائيات وكالة 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي( 519)

إلى منازلهم منذ حوالي  الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة: مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 878)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 781)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 71)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 218)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا : في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين  •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


