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الالجئون الفلسطينيون والسوريون في سجن كرموز المصري يضربون "
 "عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم

 
 
 ام على منطقة كفر بطنا بريف دمشقالجئ فلسطيني يقضي بقصف لطائرات النظ. 

  غذائية على أبناء اليرموك في بلدة يلدا المجاورة للمخيمحصة  055توزيع. 

 السماح بخروج ثالث حاالت إنسانية لتلقي العالج خارج اليرموك. 

  تأمين الطعام ألبنائهم يجبر بعض معلمي اليرموك على تعليق الدوام في مدرسة
 !؟"الجرمق"

 شيحالطائرات السورية تلقي عدة براميل متفجرة على محيط مخيم خان ال. 

  ً  .عناصر حاجز بلدة الجديدة بريف دمشق يعتقلون الجئاً فلسطينيا

 فقدان مسن فلسطيني من مخيم العائدين بحمص. 

 سويدية يتضامنون مع مخيم اليرموكفلسطينيون في مالمو ال. 
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 ضحايا
عامًا من أبناء مخيم اليرموك، إثر قصف ( 32" )منير محمد خطاب"قضى الالجئ الفلسطيني 

الطائرات السورية الذي طال منطقة كفر بطنا في ريف دمشق قبل أيام، مما يرفع حصيلة 
قضت بسبب "  899" ضحية منهم "  3462"الضحايا من الالجئين الفلسطينيين في سوريا إلى 

 .القصف وذلك بحسب إحصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية

 
 منير محمد خطاب

 آخر التطورات
الالجئون الفلسطينيون والسوريون المعتقلون في سجن كرموز بمصر إضرابهم المفتوح عن أعلن 

بالتنسيق العاجل بين " ، وذلك حتى تحقيق مطلبهم المتمثل 3-8الطعام بدءًا من اليوم االثنين 
الجهات المعنية من أجل استقبالهم في دول االتحاد األوروبي خاصة المتواجد فيها أفرادًا من 

 ".ت المحتجزينعائال
حيث جاء ذلك ردًا على ما وصفه البيان باإلهمال الذي يالقيه هؤالء الالجئين من قبل 

 .المؤسسات الدولية واإلنسانية بعد مرور مئة يوم على اعتقالهم
تبتعد كل و  أن المعتقلين يعاملون كسجناء" وأضاف البيان الذي تلقت مجموعة العمل نسخة منه 

نسانية الكريمة، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية والنفسية وأنهم لم يجدوا البعد عن الحياة اإل
أن الالجئين قد أطلقوا ولمرات عدة " ، كما أشار البيان إلى "إال هذه الوسيلة لتلبية مطالبهم

مناشدات لألمم المتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية للتدخل 
 ".ضيتهم، واإلفراج عنهم والتخفيف من معاناتهم، لكنهم لم يتلقوا أي إجابة تذكرمن أجل حل ق
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وعلى صعيد آخر قامت الهيئات اإلغاثية المشرفة على توزيع المساعدات ألهالي مخيم اليرموك 

حصة غذائية على أبناء اليرموك الذين توجهوا إلى بلدة يلدا المجاورة ( 055)بتوزيع حوالي 
 .حصتهم من المساعداتللحصول على 

 
 توزيع المساعدات في مخيم اليرموك
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فيما أشار مراسلنا إلى أنه تم تقسيم الحصة الغذائية الواحدة إلى ثالثة أقسام وذلك لتغطي القسم 
 .األكبر من المحاصرين في المخيم، حسب ما قاله الموزعون

المتكرر لمحاوالت إدخال يأتي بعد الفشل " بيت سحم –يلدا "يذكر أن التوزيع عبر طريق 
المساعدات عبر المدخل الرئيسي للمخيم والذي يسيطر عليه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة 

 .القيادة العامة –الشعبية 
القيادة العامة، بخروج  –إلى ذلك سمحت حواج الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

ي أحد مشافي دمشق، فيما تقدر جهات إغاثية ثالث حاالت إنسانية عاجلة وذلك لتلقي العالج ف
أعداد الحاالت اإلنسانية العاجلة جدًا، والتي تحتاج للنقل إلى المستشفيات بمئة حالة على األقل، 
حيث ال يوجد إمكانية لعالجها داخل المخيم بسبب النقص الحاد بالمواد والكوادر الطبية داخل 

أدى إلى توقف جميع مشافيه عن العمل باستثناء المخيم إثر استمرار الحصار عليه، والذي 
 .مشفى فلسطين الذي يقدم بعض الخدمات الطبية البسيطة

وفي السياق أجبرت الصعوبات الكبيرة التي تواجه الالجئين في الحصول على المساعدات 
في اليرموك على تعليق الدوام في مدرستهم، وذلك في محاولة منهم " الجرمق"معلمي مدرسة 

 .ول على حصة غذائية تبعد شبح الجوع عن أبنائهمالحص
لسعي معلمي "، وذلك 3-9حيث علقت مدرسة الجرمق في مخيم اليرموك دوامها أمس األحد 

 .حسب ما جاء على لوحة إعالنات المدرسة" المدرسة لرزقهم
ق نحن في مدرسة الجرم" فيما عّلق أحد مدرسي مدرسة الجرمق لمجوعة العمل على ذلك قائاًل 

نقدم خدماتنا ألهالي المخيم منذ قرابة العامين طبعًا مدرستنا ليست الوحيدة بل يعمل معنا عدد 
 ".آخر من المدارس، التي تقدم خدماتها لجميع الطالب بمختلف المستويات

وهذا واجبنا ومن غير منة على أحد، لكن  ،نحن نخدم أبناء مخيمنا، بكل فخر وتواضع"ويضيف 
أننا عندما نطلب شيء متاح وممكن وما هو بمستحيل وليس ألنفسنا لم نجد الذي يحز بالنفس 

أحدًا يلبي، فمن المفروض مراعاة أوضاعنا حيث نتواجد خالل توزيع المساعدات داخل المدارس، 
وال نتمكن من الذهاب للحصول على المساعدات إن توفرت إال إذا تركنا المدرسة وتوجهنا 

 ".ألماكن التوزيع
خيم خان الشيح فقد ألقت الطائرات السورية عدة براميل متفجرة على محيطه مستهدفًة أما في م

منطقة المزارع ترافق ذلك مع تحليق الطيران المروحي في سماء المخيم، مما أثار حالة من الهلع 
بين أبنائه خوفًا من أن يطالهم قصف الطائرات، إلى ذلك التزال معاناة أهل المخيم مستمرة 
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حيث يضطرون إلى سلوك  ،قطاع الطرقات الواصلة بين مخيمهم والمناطق المجاورة لهمبسبب ان
 .بالرغم من المخاطر التي قد يتعرضون لها من قصف وقنص" خان الشيح –زاكية "طريق 

إلى ذلك أقدم عناصر األمن السوري المتواجدين على حاجز بلدة الجديدة بريف دمشق على 
وفي موضوع آخر  ،فيما لم تعرف الوجهة التي تم نقله إليها" دسند صالح سن"اعتقال الالجئ 

خير الدين محمد "وردت معلومات لمجموعة العمل عن فقدان االتصال بالمسن الفلسطيني 
كان يتواجد بشكل "الشعبي"منذ حوالي األسبوعين من مخيم العائدين بحمص، يشار أن " الشعبي

 .ع بالل من الجهة الجنوبية الشرقية للمخيمقرب جام" معبر الشبكات " دائم بالقرب من 
وباإلنتقال إلى مدينة مالمو السويدية حيث تجمع العشرات من الالجئين الفلسطينيين في وقفة 

 .يوماً ( 093)تضامنية مع مخيم اليرموك المحاصر منذ حوالي 

 
طالبوا برفع " أنقذوا فلسطينيي سورية"المتضامنون الذين اعتصموا بناًء على دعوة من حراك 

دخال المواد الغذائية والطبية العاجلة إلى أهاليه، والسماح  الحصار المشدد عن مخيم اليرموك، وا 
 .لمن يرغب منهم بالخروج منه بأمان

 
 5102شباط -فبراير  8احصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 33822)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

 .ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها( 3462) •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 203)يومًا، والماء لـ ( 443)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 093)لليوم 
 .ضحية( 240)، عدد ضحايا الحصار يومًا على التوالي
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الجئًا في ( 26269)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 95) •
لغاية نوفمبر " األونروا"في لبنان، وذلك وفق الحصائيات وكالة ( 63555)األردن و
3526. 

منذ حوالي  الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم: مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي( 696)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .أيام على التوالي( 602)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 400)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 35)نقطاع المياه عنه ودمار حوالي يومًا ال( 388)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا : الرمل والعائدين في حمص وحماةو  مخيمات 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 


