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جرائم "منظمة العفو الدولية ما يجري ضد المدنيين في مخيم اليرموك "
" حرب وجرائم ضد اإلنسانية

 
 
 
 

  الفصائل "سورية رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في
الفلسطينية ستدعو أهالي اليرموك إلى مغادرته لوقف عملية التجويع والمتاجرة 
التي تمارسها هذه الجماعات في حالة رفضت تنفيذ التزاماتهم فيما يتعلق 

 ."باالتفاقية
  ألونروا األعمال العدائية المستمرة حالت دون توزيع المساعدات اإلنسانية

 .في اليرموك
  قصف واشتباكات يشهدها مخيم اليرموك المحاصر، وأزمات صحية أعمال

 .في مخيم درعا
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 منظمة العفو
أن ما يجري في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين هي " أمنستي"أكدت منظمة العفو الدولية 

، بحق المدنيين الفلسطينيين والسوريين، وأشارت في تقرير "جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية"
شخص منذ  022، إلى وفاة ما يقرب من "امتصاص الحياة من مخيم اليرموك"جديد لها بعنوان 

، وقطع الطريق على دخول اإلمدادات الغذائية والطبية (2013 يوليو)تشديد الحصار في تموز 
إلى المخيم الذي يحتاجها بشدة، كما أشار التقرير إلى تكرار شن الهجمات على المخيم، خاصة 

باني المدنية من قبيل المدارس والمستشفيات والمساجد، كما جرى استهداف األطباء على الم
في المائة  02والعاملين في مجال تقديم الخدمات الطبية أيضًا، وذكر التقرير أن ما ال يقل عن 

ممن لم يغادروا المخيم يعانون من سوء التغذية، ولم يتناولوا الفواكه أو الخضروات طوال أشهر، 
 022دة األرز إلى ارتفعت األسعار بشكل مخيف، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من ما فيما

ولفت التقرير النظر إلى وفاة ثمانية عشر طفاًل، بينهم ُرضع، كما برزت  ،"دوالر أمريكي
مضاعفات صحية ناجمة عن تناول سكان المخيم لنباتات سامة وغير صالحة لألكل ولحوم 

 .الكالب
: ال مدير برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثرومن جانبه ق

لقد أصبحت الحياة في مخيم اليرموك ال تطاق بالنسبة للمدنيين المعدمين الذين وجدوا أنفسهم "
ضحايا للتجويع وعالقين في دوامة تهوي بهم نحو استمرار المعاناة ودون وسيلة متوفرة تتيح لهم 

رب، وأن المدنيين في المخيم يعاملون كما لو كانوا أحجار شطرنج في لعبة مميتة ال سيطرة اله
، مشيًرا إلى "أن تجويع المدنيين كسالح في الحرب تعد جريمة حرب"، وأكد لوثر "لهم عليها

القصص المروعة التي تتحدث عن اضطرار عائالت ألكل لحوم القطط والكالب واستهداف 
ن الذين يغامرون لمحاولة جلب الطعام، كما ُقطعت الكهرباء عن المخيم منذ شهر القناصة للمدنيي

 .0202( إبريل)نيسان 
 

 مخيم اليرموك
القيادة العامة من جهة وبين  –اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

محاور استخدمت مسلحين في مخيم اليرموك من جهة أخرى حيث دارت االشتباكات على عدة 
فيها األسلحة الخفيفة والمتوسطة، وفي سياق متصل شهد المخيم سقوط عدة قذائف ليل أمس 
استهدفت مناطق متفرقة منه، أما من الجانب المعيشي فال يزال الحصار المشدد الذي يفرضه 

 القيادة العامة مستمرًا، ومن جانب آخر عبر –الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
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األعمال العدائية المستمرة حالت دون توزيع األونروا “أن " غونيس"المتحدث باسم األونروا 
، معربًا عن قلق الوكالة العميق من الوضع ”أيام متتالية 9مساعدات إنسانية في اليرموك طوال 

يف اإلنساني السيء في المخيم وحقيقة أن اللجوء المتكرر إلى القوة المسلحة أعاق الجهود لتخف
السبل  محنة المدنيين، وكرر مطالبة األونروا القوية لكل األطراف بالسعي لحل الخالفات عبر

السلمية، وحثها كل المعنيين على العمل للسماح وتسهيل االستئناف الفوري لتوزيع األغذية إلى 
 .المدنيين في داخل اليرموك

اتهم أنور عبد الهادي رئيس الدائرة أما في ما يتعلق بموضوع المصالحة في مخيم اليرموك فقد 
السياسية لمنظمة التحرير في سوريا أن حركة حماس تلعب دورًا خفيًا في أزمة اليرموك باإليحاء 
للدولة السورية بأن عناصر الحل بيدها ومستعدة إلنهاء األزمة في المخيم مقابل موافقة الدولة 

الفلسطينيين الذين وقعوا مع الفصائل الـ  السورية على المصالحة معها، متهمًا بعض المسلحين
على إتفاقية اليرموك ومعهم المجموعات التابعة لحماس في مخيم اليرموك بالتواطؤ مع  01

دخالهم إلى اليرموك ليعيدوا احتالله، وأضاف رئيس الدائرة السياسية لمنظمة  المسلحين الغرباء وا 
أهالي اليرموك إلى مغادرته لوقف عملية التحرير في سورية أن الفصائل الفلسطينية ستدعو 

التجويع والمتاجرة التي تمارسها هذه الجماعات في حالة رفضت تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق 
جبار المسلحين الغرباء على االنسحاب من المخيم، وتأتي  باالتفاقية التي وقعت عليها وا 

ة لحركة حماس أسامة حمدان تصريحات عبد الهادي بعد تصريحات لمسؤول العالقات الدولي
طالب فيها كافة المسلحين مغادرة مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين، وأكد على ضرورة الحوار 
من أجل إنجاح المبادرات بشأن اليرموك، كما شدد على أهمية أن يستعيد المخيم صفته المدنية 

 .ر اإلمكان لشكلها الطبيعيوأن يكون الباب مفتوحا لعودة أبناؤه إليه، وأن تعود الحياة قد
 

 مخيم درعا
أزمات صحية يعاني منها أهالي مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين حيث نفدت العديد من المواد 
الطبية الالزمة لإلسعافات وذلك بسبب انقطاع الطرقات واستمرار العمليات العسكرية في المناطق 

خيرة لعمليات قصف أدت لدمار العديد من المجاورة له، ويشار أن المخيم تعرض في الفترة األ
 .منازله
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 الالذقية –مخيم الرمل 
يعيش أهالي مخيم الرمل في الالذقية حالة من الهدوء وسط استمرار معاناتهم االقتصادية حيث 
يشتكي األهالي من ارتفاع أسعار المواد التموينية، إضافة إلى غالء إيجارات المنازل ويشار أن 

 .العشرات من عائالت المخيمات األخرى التي عانت من القصف والحصار المخيم يستقبل
 

 مخيم خان دنون
حالة من الهدوء تسود مخيم خان دنون بريف دمشق، وسط استمرار معاناة األهالي من الجانب 
االقتصادي حيث يعانون من غالء المعيشة وانتشار البطالة، فيما ال يزال أهالي المخيم يشتكون 

عناصر حاجز الجيش النظامي لهم، حيث يقوم العناصر بمصادرة بعض أغراضهم  من مضايقة
الشخصية وبعض المواد التموينية التي يحملونها إضافة إلى التأخير أثناء التفتيش الدقيق الذي 

ويشار أن المخيم يستقبل العديد من العائالت الفلسطينية التي نزحت  ،يخضع له جميع األهالي
 .عن مخيماتها بسبب القصف والحصار

 
 لبنان

بدأت األونروا بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية ومنظمة اليونسيف يوم أمس حملة التطعيم ضد 
نيين المهجرين من شلل األطفال من عمر يوم لخمس سنوات في مراكز إيواء الالجئين الفلسطي
 .سورية إلى لبنان، حيث ستستمر الحملة حتى الرابع عشر من الشهر الجاري

 
 حملة التطعيم ضد شلل األطفال
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 لجان عمل أهلي
قامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بتوزيع وجبات من الطعام على عدد من العائالت 

 .منطقة قدسياالمقيمة داخل مراكز اإليواء وخارجها في 

 
 توزيع وجبات الطعام على العائالت في قدسيا


