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ثالثة فلسطينيين يقضون في سورية، وقصف وتوزيع محدود "
 "للمساعدات في اليرموك

 
 
 نقص حاد بالغذاء والمواد الطبية وانقطاع للمياه في مخيم درعا جنوب سورية. 

  ( 154)مخيم السبينة من دخول مخيمهم منذ الجيش النظامي يستمر بمنع أهالي

 .يوما  

 األمن السوري يفرج عن الجئ فلسطيني من مخيم العائدين بحمص. 

  عدد من شركات الطيران تمنع بيع تذاكر الطيران للفلسطيني السوري المتوجه إلى
 .لبنان

 التجمع الفلسطيني في ألمانيا ينظم ندوتان تضامنيتان مع فلسطينيي سورية. 
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 حاياض
، 5891، من أبناء مخيم درعا جنوب سورية، مواليد "ثائر عيسى عقل شاللدة " قضى الالجئ 

وذلك إثر االشتباكات التي وقعت بين الجيش السوري ومجموعات معارضة مسلحة بالقرب من 
 .مدينة الصنمين في درعا

 
 ثائر عيسى عقل شاللدة

، وذلك بعد وقوعهما بكمين "شريف دمحم الريفي"و "كارم دمحم الريفي"فيما قضى كل من الشقيقين 
 .نفذته مجموعات المعارضة السورية المسلحة، عند مفرق جنان قرب مدينة حماة

يذكر أنهما من مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب ومن منتسبي ما يسمى لواء القدس أحد 
 .المجموعات المسلحة الموالية للنظام السوري 

 
 آخر التطورات

رض مخيم اليرموك ليل أمس لقصف عنيف استهدف ساحة الريجية في المخيم، فيما لم يتسن تع
لمراسلنا معرفة األضرار وذلك بسبب التوتر األمني الكبير الذي شهدته المنطقة إثر القصف، 
يشار أن المخيم كان قد تعرض عصر األمس لسقوط إحدى القذائف على الشارع الرئيسي فيه 

 .ع الحرائق بأحد المحال التجاريةمما تسبب باندال
يوماً ، حيث ( 195)إلى ذلك شهد المخيم يوم أمس دخول أول دفعة خبز بعد توقف دام حوالي 

تجمهر المئات من األهالي في محاولة منهم الحصول على ربطة خبز، فيما عادت أعداد كبيرة 
ذلك تم إدخال كميات  دون الحصول على الخبز وذلك بسبب محدودية الكمية التي دخلت، إلى

من المساعدات عن طريق الهالل األحمر السوري، حيث تم إدخالها عن طريق بلدة يلدا، إلى أن 
 .طرداً  "05"مراسلنا داخل المخيم أكد أن ما تم توزيعه من المساعدات على األهالي لم يتجاوز 
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نقص التغذية الجئًا نتيجة ( 501)يذكر أنه قد قضى بسبب الحصار المشدد على المخيم 
 .والرعاية الطبية

 
 توزيع الخبز في مخيم اليرموك

وعلى صعيد آخر تستمر حواجز الجيش النظامي والفصائل الفلسطينية الموالية له بمنع أهالي 
يومًا، حيث ال ( 115)مخيم السبينة من العودة إلى مخيمهم وذلك بالرغم من سيطرتهم عليه منذ 

بإستثناء بعض العناصر األمنية المتواجدة على مداخله، فيما لم يرد يزال المخيم خاليًا من سكانه 
 .أي تفسير للجيش السوري عن سبب منعه عودة األهالي منذ ذلك الوقت

يذكر أن الجيش النظامي قد فرض سيطرته التامة على المخيم بعد اشتباكات عنيفة اندلعت بينه 
 .حةوبين مجموعات محسوبة على المعارضة السورية المسل

 
 مخيم السبينة 
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وباالنتقال إلى درعا في الجنوب السوري حيث يعاني الالجئون الفلسطينيون السوريون في مخيم 
درعا، من نقص حاد بالمواد الغذائية والمواد الطبية، وذلك بسبب صعوبة وصولها إليه بسبب 

من أوضاع سكانه توتر األوضاع األمنية في محيطه، ويأتي انقطاع المياه عن منازله ليفاقم 
يومًا، فيما يعتمدون على مياه اآلبار في تأمين جزء ( 782)والذين انقطع عنهم الماء منذ حوالي 

من احتياجاتهم اليومية من الماء، فيما اشتكى األهالي من ضعف قلة حصتهم من المياه التي 
خصص لجميع حيث ت ،تقوم بعض الصهاريج التابعة لمؤسسات من المعارضة السورية بتوزيعها

 .أهالي المخيم صهريج واحد فقط من الماء، وذلك بحجة صعوبة دخول الصهاريج خشية القصف
أحد أبناء مخيم " صالح عباس"أما في حمص فقد أفرج األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني 

 العائدين بحمص قبل ثالثة أيام، وذلك بعد اعتقال دام ألكثر من عشرة أيام، فيما يعيش المخيم
الذي يسيطر عليه الجيش النظامي تحت تشديد أمني مكثف خاصة من الحواجز المتواجدة على 
مداخله، مما دفع العديد من الشباب خاصة من هم في سن العسكرية إلى مغادرة المخيم خوفًا 

جبارهم على أداء الخدمة العسكرية اإللزامية  .من اعتقالهم وا 
عديدة من فلسطينيي سورية حول استمرار منع  وفي موضوع مختلف وردت للمجموعة شكاوى 

السلطات اللبنانية دخولهم أراضيها بالرغم من امتالكهم الوثائق الرسمية المطلوبة، حيث أفاد أحد 
أن السلطات اللبنانية منعته من دخول أراضيها بالرغم من  –فّضل عدم ذكر اسمه  – الالجئين

ند تواجده في السعودية رفضت شركة الطيران قطع تواجد زوجته وأبنائه فيها، حيث أفاد أنه ع
 ."أن الفلسطيني السوري ممنوع من دخول لبنان"تذكرة السفر له وذلك بحجة 

يذكر أن إحدى شركات الطيران السورية الخاصة كانت قد أصدرت تعميمًا على مكاتب الطيران 
الذين يريدون التوجه إلى والسياحة في سورية بعدم قطع التذاكر أيضًا للفلسطينيين السوريين 

لبنان، وذلك بنفس الحجة، فيما إستثنت منهم من لديه فيزا وتذكرة طيران لبلد آخر غير لبنان 
فقط كعبور، وال يحق له بتلك الحالة دخول لبنان، إنما " رفيق الحريري "ويحتاج لدخول مطار 

 .يبقى في قاعة االنتظار في المطار
سطيني بالتعاون مع رابطة المرأة الفلسطينية في ألمانيا عن إقامة وفي سياق آخر أعلن التجمع الفل

وذلك في مدينة دورتمند غربي ألمانيا، " نكبة تجدد نكبة...فلسطينيو سورية" ندوة ثقافية بعنوان 
 .7551/ شباط  –فبراير / 51يوم األحد 

" نكبة جديدة..سوريةفلسطينيو "كما دعا التجمع إلى أمسية تضامنية أخري ستقام تحت عنوان 
 .شباط الجاري  –فبراير / 79وذلك في دبي دريمز بمدينة برلين، يوم السبت 
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يشار أن الندوات التضامنية تأتي ضمن فعاليات أسبوع التضامن األوربي مع فلسطينيي سورية 
 والتي هي جزء من سلسلة الفعاليات التي أطلقها مؤتمر فلسطينيي أوروبا الذي سيعقد مؤتمره في

وذلك بالشراكة مع مركز  ،7551أبريل /نيسان 71العاصمة األلمانية برلين يوم السبت الموافق 
العودة الفلسطيني والتجمع الفلسطيني في ألمانيا وبالتعاون مع المؤسسات الفلسطينية والعربية 

 .العاملة هناك وعموم أوروبا
 

 5102شباط -فبراير  6احصائيات وأرقام حتى 
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( 2632) •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 661)الكهرباء منذ أكثر من على التوالي، وانقطاع ( 281)لليوم 
 .ضحية( 062)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 021)

الجئًا ( 04248)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 80) •
لغاية نوفمبر  "األونروا"كالة و  في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات( 45111)في األردن و

7551. 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 485)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .أيام على التوالي( 420)
أيام بعد سيطرة مجموعات  (622)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه( %31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 593)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  :مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


