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واألمن السوري ..النازحون عن اليرموك يطالبون بالعودة إليه وتحييده"
 "يعتقل فلسطيني أثناء عودته من لبنان إلى سورية

 
 

 

 عبر مجموعة العمل بفك الحصار عن  المجلس المدني في مخيم اليرموك يطالب
 .المخيم

 استمرار منع إدخال المساعدات الغذائية عن مخيم اليرموك. 

 حالة من الهدوء النسبي يشهدها مخيم السيدة بريف دمشق. 

 برج البراجنة و توزيع مساعدات غذائية على فلسطيني سوريا في وادي الزينة
 .والبارد والبداوي بلبنان

 
 
 

 طوابير الجوع في مخيم اليرموك
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 آخر التطورات
طالبت المئات من العائالت الفلسطينية النازحة من مخيم اليرموك إلى منطقة قدسيا بريف 
دمشق، مجددًا الجهات الفلسطينية والسورية بإيجاد حل لمأساتهم من خالل فك الحصار عن 

دخال األغذية والطعام واألدوية إليه، وعودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم تأتي هذه .مخيم اليرموك وا 
البة في ظل استمرار التدهور األمني التي تشهده منطقة قدسيا بين قوات المعارضة السورية المط

 .والجيش النظامي بين الحين واآلخر
أسرة فلسطينية نازحة عن مخيماتها في سورية إلى بلدة " 0666"تجدر اإلشارة إلى أن حوالي 

ر وانتشار البطالة بينها قدسيا تعاني من أوضاع وظروف معيشية قاسية نتيجة غالء األسعا
وكذلك بسبب عدم وجود دخل مادي ألغلب هذه العائالت التي اضطرت الستئجار بيوت بأسعار 
مرتفعة ما سبب لهم أزمة اقتصادية ومادية فوق نكبتهم وفقدانهم لبيوتهم وممتلكاتهم في المخيمات 

 .الفلسطينية
طينيين جنوب دمشق ساعات طويلة وفي غضون ذلك أمضى أهالي مخيم اليرموك لالجئين الفلس

بانتظار توزيع المساعدات المقدمة من وكالة  عند نقطة توزيع المساعدات في ساحة الريجة،
إال أنهم ورغم تحملهم برودة الطقس وانهمار األمطار عادوا دون حصولهم على تلك ( األونروا)

مما أدى إلى تدهور األوضاع يومًا،  57من  التي لم يسمح بدخولها للمخيم منذ أكثرالمساعدات 
المعيشية لسكان المخيم وعودة شبح الجوع والخوف من سقوط ضحايا جدد بسبب الجوع ونقص 

 .الرعاية الطبية إذا ما استمر الحصار الخانق ومنع دخول المساعدات الغذائية واألدوية
العمل من أجل  رئيسه األستاذ فوزي حميد عبر مجموعةو  وفي السياق عينه ناشد المجلس المدني

 .فلسطيني سورية العالم إلنقاذ مخيم اليرموك المحاصر ووصف الوضع بالكارثي

 
 األستاذ فوزي حميد
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فمنذ بدأت األزمة في  ،إن المخيم يعيش حياة كارثية مأساوية"وقال الحميد لمراسل المجموعة 
حصار خانق ال غذاء الدواء والهواء إال الملوث وال  ،مخيم اليرموك ونحن نعاني نفس المصير

أننا وجهنا عدة نداءات للجهات " وأضاف حميد  ،أربعة أشهرعن  ال مياه منذ مايزيد ،كهرباء
الرسمية الدولية واإلنسانية واإلقليمية والعربية والمحلية ومنظمة التحرير، ولكن لألسف الشديد لم 

والمناشدات، وفي ختام حديثه وجه المجلس المدني نداء يكن هناك من مجيب لهذه الدعوات 
استغاثة عبر مجموعة العمل باسم مخيم اليرموك بأن أغيثوا أبناء المخيم فهناك أكثر من 

 ".ضحية 507محاصر داخله يعانون الموت الذي حصد منهم حتى اليوم أكثر من  07666
جوع وعطش إال أن أبنائه و  قصفأما من الجانب التعليمي فرغم ما يتعرض له اليرموك من 

أصروا على متابعة العملية التعليمية فيه من خالل إنشاء مراكز ومدارس تعليمية بديلة، ومن هذه 
التي قام بإنشائها عدد من الناشطين في مخيم اليرموك حيث " براعم الظالل"المراكز روضة 

والمستلزمات واألدوات التعليمية عملوا على تأمين المكان وتجهيزه وتأمين الكادر التعليمي 
 506وجاهدوا للتغلب على كافة المعّوقات استعددًا إلستقبال األطفال الذي وصل عددهم إلى 

طفاًل، وذلك بهدف رفع السوية التعليمية واإلجتماعية والنفسية لألطفال من أجل االستمرار 
 .بالعملية التعليمية

 
 في مخيم اليرموك" براعم الظالل"روضة 

ومن جهة أخرى يشهد مخيم السيدة زينب لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق حالة من الهدوء 
النسبي، تخلله سماع أصوات انفجارات قوية هزت أرجاء المخيم نتيجة القصف على المناطق 

وفي الجانب المعيشي يشكو سكانه من أزمات اقتصادية عديدة أهمها استمرار انقطاع  ،المجاورة
صعوبة و  ربائي لفترات زمنية طويلة، كما يعانون من شح المواد الغذائية والمحروقاتالتيار الكه

 .الحصول على مادة الخبز
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 معتقلون
من سكان مخيم حندرات، " أمجد معتصم" أقدم األمن السوري على اعتقال الالجئ الفلسطيني

الحدودية إلى أحد وذلك أثناء عودته من لبنان إلى سورية، حيث تم اقتياده من نقطة المصنع 
 .الفروع األمنية

إلى ذلك كشفت مجموعة العمل أن عدد المعتقلين والمختطفين الفلسطينيين منذ بداية أحداث 
ضحية فلسطينية  092الجئًا، وكذلك وثقت مجموعة العمل أسماء  858الحرب في سورية بلغ 

 .قضت تحت التعذيب في السجون السورية
 

 لبنان
إلغاثة الشعب الفلسطيني في لبنان بالتعاون مع هيئة اإلغاثة العالمية  أطلقت الهيئة الخيرية

لتوزيع المساعدات الغذائية على المهجرين الفلسطينيين من سورية إلى " رحماء بينهم"مشروع 
لبنان، حيث شملت التوزيعات مخيم برج البراجنة في بيروت ومنطقة وادي الزينة التابعة لمدينة 

 .صيدا جنوب لبنان
في سياق متصل أنهت لجنة فلسطيني سوريا في لبنان بالتعاون مع لجنة القدس الخيرية المرحلة و 

الثانية من توزيع عدٍد من السلل الغذائية والحرامات على العائالت الفلسطينية المهجرة من سورية 
عمل كذلك أنهت اللجنة في مخيم نهر البارد بالتعاون مع لجنة ال ،في مخيم البداوي بطرابلس

حصة غذائية لعائالت فلسطينيي سورية، إلى ذلك  046اإلجتماعي في حركة حماس توزيع 
استطاعت الهيئة الخيرية في لبنان من تأمين جهاز تثبيت الورك لطفلة مخيم اليرموك المهجرة 

 .والتي تعالج في مشفى حيفا في مخيم برج البراجنة" نيرمين سويد"إلى لبنان 

 
 في لبنان الغذائيةالمساعدات توزيع 
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 5142شباط -فبراير  41احصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53922)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
 .ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها( 5413) •
امي ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظ: مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 445)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 255)لليوم 
 .ضحية( 442)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 425)

الجئًا ( 416453)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 51) •
وذلك وفق  ،الجئًا في مصر( 46111)الجئًا في لبنان، ( 246211)في األردن و

 .0657لغاية فبراير " األونروا"احصائيات وكالة 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 191)
لعودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من ا: مخيم السبينة •

 .أيام على التوالي( 129)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 444)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 212)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :ائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والع •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


