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تضامنًا مع المحاصرين في مضايا، فلسطينيون يطلقون "
 "اليرموك_أخت_مضايا #  حملة

      

 
 

  يقضي تحت التعذيب في سجون النظام السوري" دمحم منصور الشافعي"الشاب 

 توزيع بعض المساعدات الطبية على النازحين من مخيم اليرموك إلى يلدا المجاورة 

  توزع بعض المساعدات المالية على فلسطينيي سورية في " فلسطينيو تركيا"لجنة
 أنطاكيا

 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A3%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A3%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83?source=feed_text
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 ضحايا
من سكان مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين " دمحم منصور الشافعي"قضى الشاب الفلسطيني 

دمشق، تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وذلك بعد اعتقاله من قبل عناصر بريف 
حاجز المؤتمرات مع شقيقه، وذلك أثناء ذهبهما لدفن أختهما في مقبرة الحسينية، فيما ال يزال 

 .مصير شقيقه مجهواًل حتى اللحظة
الجئًا  (034)يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قدو وثقت قضاء 

 .فلسطينيًا تحت التعذيب في سجون ومعتقالت أمن ومخابرات النظام السوري 
 

 آخر التطورات
أطلق ناشطون فلسطينيون على مواقع 

، (فيسبوك، تويتر)التواصل االجتماعي 
حملة إلكترونية، للتضامن مع أبناء بلدة 
مضايا بريف دمشق، والذين يتعرضون 

السوري لحصار مشدد من قوات النظام 
 .وحزب هللا اللبناني

وبحسب القائمين على الحملة فإن حملتهم 
، عبر (1-6)قد بدأت، أمس األربعاء 

( هاشتاغ)التغريد على 
 .اليرموك_أخت_مضايا#

مدنيًا، على األقل، قضوا، جراء الجوع الذي سببه حصار ( 33)ووفقًا لمصادر حقوقية فإن 
، وأضافت المصادر إن معظم الذين قضوا 3412ديسمبر / البلدة، خالل شهر كانون األول

جوعًا، هم من األطفال الّرضع والمسنين، حيث يشكل نقص الحليب والدواء السبب الرئيس في 
 .موت األطفال الرضع

الجئًا قضوا ( 180)يذكر أنه ووفق الحصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية فإن 
 –مجموعات الجبهة الشعبية و  ش السوري النظاميبسبب الحصار المشدد الذي يفرضه الجي

( 818)القيادة العامة على مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق منذ أكثر 
 .يوماً 
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وعلى صعيد آخر، قامت مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية في جنوب دمشق بتوزيع بعض 
 .اليرموك إلى بلدة يلدا المجاورة لهالمساعدات الطبية على العائالت النازحة من مخيم 

 
يشار أن مخيم اليرموك بدمشق يعاني من أوضاع معيشية غاية بالسوء، وذلك بسبب الحصار 

القيادة،  –المشدد الذي تفرضه على قوات الجيش السوري النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
لليرموك مطلع إبريل ( داعش) ويذكر أن األوضاع المعيشية ازدادت تفاقمًا إثر اقتحام تنظيم

الماضي األمر الذي أدى إلى توقف معظم المؤسسات اإلغاثية عن العمل داخل اليرموك 
 .المحاصر

بعض المساعدات المالية على العائالت " فلسطينيو تركيا"وفي سياق ليس ببعيد، وزعت لجنة 
عائلة ( 84)لجنة فإن حوالي وبحسب ال ،الفلسطينية السورية النازحة إلى مدينة أنطاكيا التركية

 .فلسطينية سورية مسجلة لدى الجمعية تعيش في مدينة أنطاكيا التركية

 
يذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يقدر وفق إحصاءات غير رسمية بين 

آالف الجئ موزعين بين اسطنبول ومحافظات وسط وجنوب تركيا، وذلك بحسب ( 8)و( 6)
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والذي أصدرته مجموعة العمل في " لسطينيو سورية يوميات دامية وصراخ غير مسموعف"تقرير 
 .آب الماضي/شهر أغسطس

 
 6106/ كانون الثاني ــ يناير / 6/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 035244)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15500)  •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6444)لبنان، 

 .3412لغاية يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 21.3)أكثر من  •

 .3412كانون األول 
 القيادة -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

( 822)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 818)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 180)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 022)يومًا، والماء لـ 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 288)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 828)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : يم حندراتمخ •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 24)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 633)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .مات االقتصادية فيهااستمرار األز 
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


