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الكالب تنبش بعض القبور المنهارة، والعثور على مسن ...في اليرموك "
 " مغمى عليه تحت الثلوج

 
 
 اعتصام في مخيم اليرموك لرفع الحصار وإدخال المساعدات. 

  معاناة مخيم اليرموكخمس محطات عربية توحد بثها لنقل. 

  فلسطيني سوري قضوا إثر الحرب الدائرة في سورية" 0022"مجموعة العمل. 

  منظمة التحرير تنشر أسماء الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون السورية قبل
 .يومين

 احتجاز وسلب بالعنف لالجئين فلسطينيين في زوارة. 
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 آخر التطورات
مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق لالنهيار وذلك  تعرض عدد من القبور في مقبرة

بسبب تراكم الثلوج فوقها، إضافة إلى أن معظم القبور الجديدة قد طمرت بالتراب دون وضع 
وذلك لعدم توفر المواد األولية بسبب الحصار، ما أدى إلى انهيار القبور وانكشاف " البالط"

 .ن قبل الكالب الشاردةبعض الجثامين مما جعلها عرضة للنبش م
ومن جهة ثانية عثر ليل األمس على أحد المسنين مغمًا عليه بسبب الجوع والبرد في شارع 
المدارس داخل المخيم، والثلج يغطي جزءًا من جسده وقد قام األهالي بنقله إلى المشفى ليتم تقديم 

 .بعض المساعدات العاجلة له

 
 اليرموكالمسن الذي عثر عليه في مخيم 

إلى ذلك اعتصم مجموعة من الشباب الفلسطيني في اليرموك تعبيرًا عن سخطهم باستمرار 
يومًا ومنع ادخال ( 555)حصار الجيش السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية له للمخيم منذ 

 .المساعدات الغذائية والطبية وقطع الماء والكهرباء

 
 في مخيم اليرموك ماعت اال
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المسلحين في مخيم اليرموك و  منظمة التحرير الفلسطينيةو  المعتصمون الجهات المعنيةوناشد 
 .بإدخال المساعدات والعمل على تأمين الطرق لذلك

يأتي ذلك بعد توارد األنباء من داخل المخيم عن سقوط ضحايا بسبب نقص العناية الطبية 
لطعام في شوارع وأزقة المخيم مع ما او  اتساع حاالت طلب المعونةو  وانتشار الجوع بين األهالي

 .يعانيه الناس من البرد الشديد وعدم توفر مواد التدفئة
وحذر الالجئون الفلسطينيون في اعتصامهم من وقوع كارثة إنسانية إذا ما استمر توقف إدخال 

الرصاصة أخطأتنا  "وكانت أبرز شعارات المعتصمين ،المساعدات الغذائية والطبية ألبناء المخيم
 ".فأصابنا سهم الجوع

وفي السياق أعلنت خمس محطات عربية عن توحيد بثها لتسليط الضوء على معاناة سكان مخيم 
ذلك خالل برنامج نداء الحرية الذي سيتناول معاناة األهالي في المخيم وعودة شبح و  اليرموك،

لخرطوم، وقناة الوطن وقناة ا ،الجوع، حيث ستتوحد قناة القدس الفضائية، وقناة اليرموك
عند الساعة العاشرة مساءًا  1125-2-21الجزائرية، وقناة صنعاء في بث البرنامج اليوم إلثنين 

 ".بتوقيت دمشق يتخلل الحلقة اتصاالت هاتفية من داخل المخيم لشرح معاناة األهالي
ورية أنه وعلى صعيد آخر أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي س

ضحية فلسطينية قضت إثر الحرب الدائرة في سورية، فيما  (2600)وثق حتى اليوم سقوط 
الجئًا فلسطينيًا قضوا بسبب الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش ( 251)أكدت المجموعة أن 

( 182)القيادة العامة على مخيم اليرموك، فيما قضى  –النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
 .حت التعذيب في سجون النظام السوريآخرين ت

وفي سياق مختلف نشرت الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية على صفحتها اإللكترونية 
وذلك بعد  ،1125-2-1أسماء الالجئين الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون السورية بتاريخ 

غسان محمود " يصالهم إلى ذويهم وهم تسليم المفرج عنهم لمنظمة التحرير والتي قامت بدورها بإ
برغوثي، وائل فؤاد السعدي، أحمد محمد المعجل، رائد محمد وادي، محمود أحمد ياسين، أيمن 
ابراهيم المصري، محمد أحمد زينب، عبد الرحمن رشيد خضر، أحمد حسن غويني، محمد، 

 .سهير محمد السعدي تم تحويلها إلى المحكمة لإلفراج عنها
 يوجد إحصائيات رسمية عن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية منذ بدء يذكر أنه ال

معتقل فلسطيني سوري  2111ولكن تشير التقديرات إلى وجود نحو  ،أحداث الحرب في سوريا
معتقل من الالجئين الفلسطينيين  838فيما وثقت مجموعة العمل أسماء  ،في السجون السورية

 .ضحية قضت تحت التعذيب في السجون السورية 182و ،امن كافة مناطق سوري
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أطفال  3شاب فلسطيني سوري ومعهم  35و باالنتقال إلى ليبيا حيث وردت أنباء عن احتجاز 
حيث أشارت األنباء إلى  ،بمنطقة زوارة القريبة من الزوراء في شمال غرب ليبيا منذ ثالثة أيام

 ويعاملون بوحشية بعد حرمانهم من الطعام تعرضهم لعمليات سلب تحت التهديد بالسالح،
 .منعهم من االتصال بذويهمو 

علمًا أن جميع الالجئين المحتجزين كانوا قد فروا من الحرب في سوريا ثم دخلوا لبنان ومنها إلى 
وهم في زوارة منذ شهر ونصف تتقاذفهم  ،السودان ثم إلى ليبيا في رحلة الوصول إلى أوروبا

 .أيادي تجار البشر
للوصول إلى الدول األوروبية  ،وتعتبر ليبيا أبرز محطات الالجئين الفلسطينيين والسوريين وسواهم

يضاف على ذلك شجع تجار  ،التي تفتقد إلى أدنى درجات األمان، و عبر مراكب الصيد الصغيرة
ما أدى إلى  ،التهريب وتحميل المراكب بأكبر عدد ممكن من الالجئين دون الحرص على حياتهم

رق المئات من الالجئين في البحر مستغلين الفلتان األمني التي تعيشه ليبيا وازدياد أعداد غ
 .الالجئين وتهديدهم تحت السالح

 
 

 1122يناير  –كانون الثاني  21المخيمات الفلسطينية في سورية اح ائيات وأرقام حتى 
  أوروبا خالل األربع سنوات الجئًا فلسطينيا سوريًا وصولوا إلى ( 13922)ما ال يقل عن

 .األخيرة
  (2600)  ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها

الجئًا قضوا إثر ( 123)الجئًا قضوا تحت التعذيب، و( 182)امرأة، و( 223)بينهم 
 .الجئًا قضوا بسبب القصف( 982)الجئًا أعدموا ميدانيًا، ( 88)قنصهم و
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  استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : كمخيم اليرمو
يومًا، والماء لـ  (228)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 228)لليوم 

 .ضحية( 229)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 211)
 (80) (14348)هم ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى بلدان الجوار من 

لغاية " األونروا"في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات وكالة ( 81111)الجئًا في األردن و
 .1121نوفمبر 

 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية
 .يوم على التوالي( 822)

 لعودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من ا: مخيم السبينة
 .أيام على التوالي( 812)

 أيام بعد سيطرة مجموعات ( 213)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات
 .المعارضة عليه

 من مبانيه( %31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 182)حوالي : مخيم درعا. 
  هادئ نسبيًا  الوضع: والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


