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وسط استمرار " أنقذوا مخيم اليرموك من اإلبادة"ناشطون يطلقون حملة "
 "االشتباكات فيه لليوم الثامن على التوالي

      

 
 

 قصف مدفعي وصاروخي يستهدف مخيم حندارات بحلب 

  السوري يؤكد قضاء أحد أبناء مخيم اليرموك تحت مفرج عنه من سجون النظام

  التعذيب

  قضية فلسطينيي سورية من أهم القضايا على أجندة ( 41)مؤتمر فلسطينيي أوروبا

 المؤتمر
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 التطورات آخر 

تخاطب " أنقذوا مخيم اليرموك من اإلبادة"أطلق ناشطون فلسطينيون حملة الكترونية تحت عنوان 
رايتس ووتش للمطالبة بالتدخل العاجل والفوري إلنقاذ مخيم اليرموك لالجئين منظمة هيومان 

الفلسطينيين جنوب دمشق، وذلك أثر االشتباكات العنيفة التي اندلعت منذ أسبوعين بين جبهة 
 .من جهة أخرى " داعش"النصرة من جهة وتنظيم 

 
المجتمع الدولي على ضرورة وشدد الناشطون في حملتهم التي أطلقوها على شبكة آفاز لحمالت 

كيلو متر مربع تحت  2التحرك إلنقاذ مخيم اليرموك، حيث يعيش آالف العائالت ضمن مساحة 
يوم والتحرك العاجل إلنقاذ مدنيين معرضين ( 380)يومًا وبدون ماء منذ ( 4301)الحصار منذ 

 .ل فوات األوانلإلبادة داخل المخيم وبأمس الحاجة للحماية الدولية إلنقاذهم اآلن وقب

شتاغ حمل  ه( فيس بوك)وفي السياق أطلق ناشطون على موقع التواصل اإلجتماعي 
وذلك للتضامن مع أهالي اليرموك وللمطالبة بوقف األعمال  يحترق _اليرموك_مخيم # عنوان

دخال الدواء والطعام إلى المخيم  .القتالية فيه، وفتح ممر أمن للمدنيين وا 

هذا وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، حذرت فيه من 
يم اليرموك بسبب ما يتعرض له من محاوالت محمومة من حدوث كارثة انسانية جديدة في مخ

وجبهة النصرة للسيطرة وبسط النفوذ على المخيم عسكريًا، " داعش"قبل تنظيم الدولة االسالمية 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83_%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%82?source=feed_text
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وما يترافق مع ذلك من أعمال قصف وقنص وانتهاكات وتدمير للممتلكات العامة والخاصة داخل 
ريع والفوري من كل األطراف لوقف األعمال القتالية المخيم، كما دعت مجموعة إلى التدخل الس

وتحييد المدنيين واجالئهم إلى مناطق أكثر أمنًا داخل المخيم، وفك الحصار عن المخيم والسماح 
 .بدخول المساعدات والطواقم الطبية واإلنسانية لتقديم اإلغاثة العاجلة لالجئين داخل المخيم

لمواجهات بين تنظيم الدولة وجبهة النصرة لليوم الثامن على ميدانيًا في مخيم اليرموك، تستمر ا
وقالت األنباء الواردة من المخيم أن  ،التوالي وعلى عدة محاور وخاصة محور مسبح الباسل

تنظيم الدولة قصف بقذائف الهاون مناطق سيطرة جبهة النصرة في حين قامت األخيرة بهجوم 
، وُسمعت أصوات انفجارات واشتباكات عنيفة في تلك على حاجز العروبة التابع لتنظيم الدولة

المنطقة، كما شهدت نقاط التماس بين جبهة النصرة والجيش النظامي ومجموعاته الموالية 
 .اشتباكات عنيفة باألسلحة الخفيفة والمتوسطة

 
يأتي ذلك وسط مناشدات بفتح الطريق للمدنيين وتحييدهم عن الصراع الدائر في المخيم، 
وضرورة ادخال المواد الطبية والغذائية ألبناء المخيم المحاصرين، وايقاف القتال واستهداف 

 .ممتلكات المدنيين بالحرق والتدمير بعدما تعرضت للسرقة منذ بداية نزوح األهالي عن بيوتها

يذكر أن مجموعات جبهة النصرة كانت قد سهلت لتنظيم داعش اقتحام اليرموك والسيطرة عليه، 
نيسان في العام الماضي، فيما يستمر حصار الجيش النظامي  –لك مطلع شهر إبريل وذ
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انقطاع الكهرباء منذ أكثر و  على التوالي،( 4301)ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 481)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 381)يومًا، والماء لـ ( 4303)من 

ري تعرض مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين بمدينة حلب لقصف مدفعي وفي الشمال السو 
وصاروخي عنيف من قبل قوات النظام السوري، تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات عنيفة بين 
مجموعات المعارضة السورية المسلحة وقوات الجيش النظامي، حيث يحاول األخير استعادة 

 .سيطرته على المخيم

لي تمامًا من ساكنيه حيث أجبر األهالي على ترك مخيمهم على وقع يذكر أن المخيم خا
يومًا، والتي ( 4382)االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين قوات النظام والمعارضة، قبل حوالي 

فيما منعت قوات المعارضة السورية المسلحة عودة .انتهت بسيطرة المعارضة على المخيم
في حين تعرض المخيم لقصف متكرر بالبراميل المتفجرة طوال  األهالي للمخيم منذ تلك الفترة،

 .من منازل المخيم%( 83)تلك المدة، ما أسفر عن دمار حوالي 

 
من جهة أخرى قال مفرج عنه من سجون النظام السوري رفض اإلفصاح عن اسمه خوفًا من 

السوري من عائلة بطش النظام، أن شابًا فلسطينيًا قضى تحت التعذيب في سجون النظام 
، وأضاف 2340من أبناء مخيم اليرموك، وذلك بعد أيام قليلة من اعتقاله في عام " الشهابي"

عشريني في العمر، وكان " الشهابي"مركز توثيق المعتقلين الذي نقل شهادة المفرج عنه، أن 
 .لونه أحمر لحظة اعتقاله" جاكيت"متزوجًا حديثًا ويرتدي 
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مفرج عنهم نقلوا مشاهداتهم لمعتقلين فلسطينيين أو لعدد ممن قضى تحت يشار أن العديد من ال
التعذيب في سجون النظام، في حين يواصل األمن السوري تكتمه على مصير المعتقلين، 
ويمارس عليهم كافة أشكال التعذيب بما فيهم النساء وفق تلك الشهادات الموثقة، في حين وثقت 

جئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب في سجون أجهزة ضحية من الال 100مجموعة العمل 
 .أمن النظام السوري 

وفي موضوع مختلف، أكد القائمون على مؤتمر 
أن المؤتمر سيولي قضية ( 41)فلسطينيي أوروبا 

فلسطينيي سورية اهتمامًا خاصًا، بسبب المأساة 
والمعاناة التي ما زالوا يتكبدونها نتيجة الحرب في 

ن إلى أنه سيتم تناول قضية فلسطينيي سورية، مشيري
 سورية بمختلف أبعادها السياسية واإلنسانية والقانونية
منوهين إلى أن فلسطينيي سورية أصبحوا يشكلون 

 .شريحة مهمة اآلن في أوروبا

في أجندة مؤتمر  2344هذا وتحتل قضية الالجئين الفلسطينيين السوريين مكانًا بارزًا منذ عام 
أوروبا الذي يعد من أبرز المؤتمرات العربية واإلسالمية في القارة األوروبية، حيث يعقد فلسطينيي 

عامًا، متنقاًل بين العواصم األوروبية، والتي كان أولها في لندن عام ( 40)بشكل دوري منذ 
(2330.) 

 

 6142/ نيسان ــ ابريل/ 41/وأرقام حتى  إحصائيات  فلسطينيو سورية

 .فلسطينيًا سوريًا في األردنالجئًا ( 43333) •
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان( 125333) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 1333) •

 .2343يوليو 
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 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 24.2)أكثر من  •
 .2343كانون األول 

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
يومًا، والماء لـ ( 4303)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 4301)لليوم 

 .ضحية( 481)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 381)
لي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األها: مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 880)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 4382)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 23)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 212)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : ل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرم •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


