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إصابات في صفوف األهالي أثناء انتظارهم دخول المساعدات لمخيم "
 "اليرموك

 
 

 

 فلسطينيان يقضيان في سورية أحدهما متأثراً بجراحه واآلخر باالشتباكات. 

  والعائدين بحمصاعتقاالت مستمرة في مخيمي خان الشيح. 

 "تعلن عزمها البدء بتوزيع مساعداتها المالية على أهالي مخيم النيرب في " األونروا

 .حلب

  األونروا"الجئون فلسطينيون من سورية إلى لبنان يعتصمون أمام مكتب". 

  تمهيداً إلغالقه" بورنارة"السلطات القبرصية تنذر الالجئين في مخيم. 
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 ضحايا
متأثرًا بجراح أصيب بها جراء قصف الجيش السوري النظامي " الخطيبسامر "قضى الشاب 

العاملة داخل " هيئة األقصى الخيرية"لمخيم اليرموك في وقت سابق، علمًا بأنه أحد أعضاء 
ضحية  689لترتفع بذلك حصيلة من قضى جراء القصف إلى  ،مخيم اليرموك المحاصر

 .فلسطينية ممن وثقت مجموعة العمل أسماءهم

 
 سامر الخطيب

من أبناء مخيم الحسينية ومهجر " أحمد عوض هالل"إلى ذلك ورد للمجموعة نبأ وفاة الالجئ 
هو أحد عناصر لجان الدفاع الوطني المسلحة التابعة " هالل"إلى مخيم خان دنون، علمًا أن 

 .لقوات الجيش السوري واألجهزة األمنية السورية
انضموا إلى صفوف لجان وفصائل موالية تقاتل إلى جانب يذكر أن العديد من أبناء المخيمات 

الجيش السوري، وتشارك في حصار المخيمات الفلسطينية وتتعاون مع األجهزة األمنية السورية 
فتح االنتفاضة والصاعقة و  القيادة العامة-في مالحقة أبناء المخيمات، ومنها الجبهة الشعبية 

 .ورية مباشرةولجان خاصة تتبع لألجهزة األمنية الس
 

 آخر التطورات
استهدف ظهر األمس ثالثة الجئين فلسطينيين أثناء انتظارهم للحصول على المساعدات التي 

حيث أصيب امرأتان وشاب أثناء  ،كان من المفترض أن توزع بعد توقف استمر لخمسة أسابيع
ما عّبر وقوفهم ضمن مجموعة من أهالي اليرموك في منتصف شارع اليرموك الرئيسي، في

األهالي لمراسلنا عن سخطهم من تكرار سيناريو إفشال توزيع المساعدات حيث وجه بعض 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

األهالي اإلتهام لعناصر الجيش السوري ومجموعات القيادة العامة بقنص األهالي إلفشال عملية 
ك إدخال المساعدات، فيما اتهمت األخيرة المجموعات التابعة للمعارضة المسلحة في مخيم اليرمو 

 .بالمسؤولية عن إطالق النار
وفي ظل تبادل اإلتهامات يستمر الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات 

القيادة العامة على المخيم منذ حوالي العام والنصف والذي راح ضحيته  –الجبهة الشعبية 
 .الجئًا من أبناء المخيم إثر نقص التغذية والرعاية الصحية( 091)

 
 مخيم اليرموك إصابة إمراة أثناء توزيع المساعدات في

وعلى صعيد آخر تشهد المخيمات الفلسطينية في سورية ارتفاعًا في وتيرة االعتقاالت التي تطال 
الالجئين الفلسطينيين على يد األجهزة األمنية وقوات الجيش السوري وخاصة تلك الواقعة تحت 

معتقل من أبنائه على ( 031)ي حمص والذي تم احصاء سيطرة قوات الجيش، فمخيم العائدين ف
غدا أكثر عرضة واستهدافًا من  ،يد األجهزة األمنية السورية حسب إحصائيات مجموعة العمل

 ،ذي قبل بعد تصاعد األحداث وتحكم الجيش السوري واللجان الموالية له بكل تفاصيل المخيم
 .خالل األيام الماضيةوتم تسجيل عدة حاالت اعتقال طالت شباب المخيم 

سليم دمحم "فقد قامت األجهزة األمنية السورية باعتقال عضو الهيئة اإلدارية التحاد طلبة فلسطين 
على إثر مشاجرة في مقر االتحاد بجامعة البعث، جراء الصراع حول تولي مسؤولية " الصادق

طين، كما واعتقلت األجهزة من أهالي مدينة صفد في فلس, االتحاد وهو في العقد الثالث من العمر
أبو إبراهيم واقتادته إلى جهة مجهولة ولم تعرف خلفية " دمحم إبراهيم الحجير"األمنية الشاب 

من أهالي قرية طيرة حيفا في فلسطين، إلى ذلك  ,وهو في العقد الرابع من العمر ،االعتقال
عن الشاب و  د يوم من اعتقالهبع" رامي دمحم الرفاعي"أفرجت األجهزة األمنية السورية عن الشاب 

 .بعد يومين من اعتقاله" مؤيد رياض عوض"
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أما في مخيم خان الشيح في ريف العاصمة دمشق فقد وثقت قبل ثالثة أيام اعتقال الجيش 
من أبناء المخيم عند حاجز الفرقة " ابراهيم ادريس"، والشاب "طارق دمحم رجا"السوري الشاب 

ترتفع حصيلة معتقلي مخيم خان الشيح ممن وثقت مجموعة العمل األولى في الكسوة وبذلك 
 .معتقالً  11أسماءهم منذ بداية أحداث الحرب إلى 

عن عزمها " األونروا"وفي موضوع مختلف أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
حيث سيبدأ , بالبدء بتوزيع مساعداتها المالية على الالجئين الفلسطينيين في مخيم النيرب بحل

 .ألف ليرة سورية للفرد الواحد، وذلك خالل األسبوع القادم" 01"توزيع المساعدات البالغة 
يذكر أن الالجئين الفلسطينيين في حلب يعانون من أزمات معيشية خانقة أبرزها انتشار البطالة 

 .حيث فقد معظمهم عمله إثر توتر الوضع األمني في محيط المخيم
قد اعتصم العشرات من العوائل الفلسطينية السورية، يوم الخميس، أمام مكتب أما في لبنان ف

في مخيم البداوي، وذلك احتجاجًا على قيام " األونروا"وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
 .عائلة منهم" 0011"الوكالة بقطع المساعدات عن حوالي 

 
 في مخيم البداوي األونروا  مكتب

كما ندد المعتصمون بتأخر األونروا بتوزيع المساعدات الشتوية على الالجئين الذين تتفاقم 
" األونروا"معاناتهم بسبب المخفض الجوي الذي تتأثر فيه المنطقة، إلى ذلك طالب الالجئون 

ر بتحمل مسؤولياتها تجاههم كونها الجهة الدولية الوحيدة المسؤولة عنهم في لبنان وسورية، الجدي
ألف الجئ فلسطيني سوري لجؤوا إلى لبنان هربًا من الحرب الدائرة في " 44"بالذكر أن أكثر من 

 .سورية
أما في اليونان حيث بلغت السلطات القبرصية رسميًا الالجئين الفلسطينيين والسوريين المقيمين 

 .1101 -0 -09بمغادرة المخيم يوم الجمعة  "بورنارة"في مخيم اللجوء 
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التنبيه "جون أفلونيتيس وتحت عنوان .في رسالة موقعة من رئيس مخيم بورنارة دجاء ذلك 
 :نقاط هي 1وموجهة للقاطنين في المخيم وتخلل اإلنذار " األخير
 .والساعة الثالثة تحديداً  1101-0- 09أن اليوم االخير للمخيم يوم الجمعة  .0
 . المؤقتةيجب على الجميع اإلنتهاء من معامالت اللجوء أو الفيزا  .1
 .1101-0-09على الذين تقدموا بمعامالت اللجوء نقلهم إلى مخيم كوفينو يوم الجمعة  .3
 .1101-0-09آخر مهلة للذين تقدموا بمعامالت اإلقامة المؤقتة لإلقامة في المخيم  .4
 .1101-0-09وعلى الذين لم يتقدموا بأي إجراء مغادرة المخيم صباح الجمعة  .1

لسطيني كانوا على متن سفينة متوجهة إلى إيطاليا قبل أن تجبرهم الجئ ف 141يذكر أن حوالي 
وتم نقلهم إلى مخيم اللجوء وعاشوا في ظروف انسانية  ،البحرية القبرصية على نقلهم ألراضيها

صعبة، في حين رفض هؤالء أن يتقدموا باللجوء في قبرص بسبب واقع اللجوء الصعب فيها لكن 
الخوف من أن ترمى العائالت في شوارع قبرص تقدم البعض تحت التهديد بقطع المساعدات و 

علمًا أنهم قاموا بجملة من االعتصامات أمام المؤسسات  ،بأوراق اللجوء والبعض رفض ذلك
الدولية واإلنسانية وأرسلوا رسائل لسفارة السلطة الفلسطينية لكن دون جدوى تذكر بخصوص 

 .ترحيلهم إلى دول اللجوء األوروبي
 

 5151يناير  –كانون الثاني  51وأرقام حتى  احصائيات
الجئًا فلسطينيا سوريًا وصولوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53922)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها  (2602)  •

الجئًا قضوا إثر ( 523)الجئًا قضوا تحت التعذيب، و( 582)امرأة، و( 513)بينهم 
 .الجئًا قضوا بسبب القصف( 982)الجئًا أعدموا ميدانيًا، ( 88)قنصهم و

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
يومًا، والماء لـ ) 229)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 119)لليوم 

 .ضحية( 521)التوالي، عدد ضحايا الحصار يومًا على ( 559)
 (14348)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى بلدان الجوار منهم   (80) •

لغاية " األونروا"في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات وكالة ( 85111)الجئًا في األردن و
 .1104نوفمبر 
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دة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العو : مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي( 825)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .أيام على التوالي( 821)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 225)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه( %31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 532) حوالي: مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


