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فلسطينيو أوروبا يبدؤون من ألمانيا أسبوعهم التضامني مع الالجئين "
 "الفلسطينيين في سورية

 
 

 

  اإلغاثي في مخيم اليرموك، وارتفاع حاد بأسعار المواد محاولة اغتيال مسؤول الملف
 .الغذائية فيه

  المدرسون المتطوعون في ثانوية اليرموك ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بتقدم
 .الدعم للمدارس

 الهالل األحمر الفلسطينيي يعقم بعض خزانات المياه الرئيسية في مخيم اليرموك. 

 وحيد لمخيم خان الشيح بريف دمشقالجيش السوري يستهدف الطريق ال. 

 الهيئة الخيرية تختتم مشروعها اإلغاثي لفلسطيني سوريا في لبنان. 

 
 
 

 في ألمانيا "نكبة تجدد نكبة...فلسطينيو سورية"ندوة بعنوان 
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 آخر التطورات
في مستهل األسبوع التضامني مع فلسطينيي سورية أقام كل من التجمع الفلسطيني ورابطة المرأة 

والتي قدمها األستاذ " تجدد نكبةنكبة ...فلسطينيو سورية"الفلسطينية في ألمانيا، ندوة بعنوان 
 .لندن، في مدينة دورتموند األلمانية -المدير التنفيذي لمركز العودة الفلسطيني" طارق حّمود"

عرضًا تفصيليًا لمعاناة الالجئين الفلسطينيين السوريين خالل الحرب الدائرة في " حمود"حيث قّدم 
األوضاع المعيشية الصعبة التي  سورية، من قصف وحصار واشتباكات وتهجير، مستعرضاً 

يعانيها الالجئون داخل المخيمات في سورية، وخارجها في دول الجوار، مسلطًا الضوء على 
( 985)الحصار المشدد الذي يخصع له مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق منذ 

 .الطبيةالجئًا قضوا بسبب نقص التغذية والرعاية ( 569)يومًا، والذي راح ضحيته 
عن األوضاع القاسية " طارق حمود"لندن  -فيما تحدث المدير التنفيذي لمركز العودة الفلسطيني 

التي يعانيها الالجئون الفلسطينيون في الدول المجاورة لسورية، منوهًا أن معظم تلك الدول 
المخاطرة أصبحت تمنع دخول الفلسطيني السوري إليها بشكل كامل، مما دفع اآلالف منهم إلى 

، وذلك من أجل الوصول إلى "بقوارب الموت"بأرواحهم وأرواح أبنائهم، مستقلين ما بات يعرف 
 .البلدان األوروبية، طلبًا لألمن والحياة الكريمة

إلى أن العشرات من الالجئين الفلسطينيين السوريين معتقلين في مصر وتايلند، " حمود"كما أشار 
في قبرص واليونان، منّوهًا إلى أن المعتقلين في مصر اليزالون باإلضافة إلى مئات العالقين 

 .مستمرين بإضرابهم عن الطعام منذ حوالي األسبوع

 
يذكر أن الندوة تأتي في إطار مجموعة من الندوات المقرر عقدها في كل من برلين بألمانيا، 

مؤتمر "ن قد دعا إليها وروتردام في هولندا، ومالمو في السويد، وذلك وفق سلسة من األنشطة كا
بالتنسيق مع عدد كبير من المؤسسات الفلسطينية العاملة في البلدان " 51فلسطينيو أوروبا 

 .األوروبية للتضامن مع فلسطينيي سورية والمطالبة برفع الحصار عن مخيم اليرموك
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س ومن جانبها أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في وقت سابق من مساء األم
فبراير قد بلغ  -51أن عدد الضحايا الفلسطينيين السوريين الذي قامت المجموعة بتوثيقهم حتى 

 .ضحية فلسطينية سورية( 8618)
" محمد طه"ملف اإلغاثي في الهيئة الوطنية وعلى صعيد آخر تعرض فجر أمس مسؤول ال

أمام منزله الكائن في المعروف بأبو المجد طه لمحاولة اغتيال فاشلة من قبل ملثمين مجهولين 
مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، وهي الثانية التي تستهدف أبو المجد خالل اليومين 

إثر " نمر حسين"األخيرين، يأتي ذلك بعد أيام من اغتيال عضو المجلس المدني لمخيم اليرموك 
 .كإصابته برصاص قناص أثناء خروجه من منزله في ساحة الريجة في اليرمو 

 
 "محمد طه"مسؤول الملف اإلغاثي في الهيئة الوطنية 

، تعمل على مخيم 8158يذكر أن الهيئة الوطنية األهلية الفلسطينية التي تأسست في ديسمبر 
قد " أبو باسل"وكان رئيسها فؤاد عمر  ،خال من السالح لتحييد المخيم عن أتون األزمة السورية

تعرض لالعتقال العام الماضي من قبل حاجز القيادة العامة عند بوابة المخيم بعد استدراجه وتم 
 .تسليمه لألمن السوري ليقضي بعدها تحت التعذيب في سجون النظام السوري

شهد  8151ي من عام يشار أن مجموعة العمل قد أكدت في تقرير نشرته سابقًا أن النصف الثان
أحد  ،فقد اغتيل بهاء صقر.تنامي ظاهرة االغتياالت الموجهة للناشطين داخل مخيم اليرموك

( أبو عدي)وعبد هللا بدر ( أبو عادل)الناشطين أحمد السهلي و  أعضاء تجّمع أبناء اليرموك،
محمد يوسف كذلك تم اغتيال علي الحجة في شارع العروبة ثم ليتبعها عملية اغتيال الناشط 

، مدير المكتب اإلغاثي في المخيم وبعد ثالثة أيام من اغتيال عريشة، (أبو العبد عريشة)عريشة 
 .اغتال مجهولون ممثل حركة فتح في مخيم اليرموك، محمد طيراوية
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أما معيشيًا فقد أدى استمرار منع إدخال المساعدات لالجئين الفلسطييين المحاصرين داخل 
حاد بأسعار المواد الغذائية التي يحتكرها بعض تجار األزمة حيث وصل سعر  المخيم إلى ارتفاع

 .$8في حين وصل سعر ربطة الخبز إلى  ،$ 51الكيلو الواحد من الرز والسكر وصل إلى 
ومن جانب آخر نظم متطوعو ثانوية اليرموك لتدريس المرحلة الثانوية داخل المخيم وقفة 

نظمات الدولية والهيئات والمؤسسات التي تعمل خارج المخيم طالبوا فيها كافة الم ،احتجاجية
تقديم الدعم لهم وذلك كي تستمر المسيرة داخل المخيم يذكر أنه عند بداية أزمة المخيم اعُتمدت 

طالب  11ضمت الصفوف حينها ، و دروس التقوية لطالب الثانوية في قبو خوفًا من القذائف
 .ولم يكن وقتها لطالب العاشر والحادي عشر مكان ،لميطالب وطالبة ع 19وطالبة فرع أدبي و

 
 الوقفة اإلحتجاجية في مخيم اليرموك

وبلغ  ،ضمت صفوف جديدة إليهاو  ومع مرور الوقت انتقلت إلى مدرسة عبد القادر األساسية
أما طالب الشهادة الثانوية لألدبي فقد بلغ عدد  ،19واإلناث  51عدد طالب العاشر الذكور 

ومن أبرز مشاكل العملية التعليمية  ،إناث59ذكور و 89العلمي ، و 11وعدد اإلناث  89الذكور
 .عدم وجود كتب كافية وال يوجد رواتب للمعلمين وال يوجد مستلزمات تغطي العملية ،في المخيم

يومًا فقد قامت ( 595)والتي ال تزال مستمرة منذ  أما في ما يتعلق بأزمة المياه داخل اليرموك
جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في مخيم اليرموك، ظهر اليوم، بحملة تعقيم شملت عدد من 
خزانات المياه داخل المخيم، وذلك في محاولة منها التخفيف من حدة التلوث في المياه التي 

 .ن اآلبار االرتوازيةيعمل األهالي والمنظمات اإلغاثية على جمعها م
 و في ريف دمشق فقد استهدفت قوات الجيش واألمن السوري الطريق الواصل بين خان الشيح

بالتزامن مع قصف مدفعي  511المتواجدة في الفوج ، و زاكية بعدة رشقات من الرشاشات الثقيلةو 
اًل عن استخدامه استهدف المكان أيضًا، وبالرغم من خطورته إال أن أهالي المخيم ال يجدون بدي

وفي السياق  ،وذلك بسبب إغالق جميع الطرقات األخرى الواصلة بين المخيم والمناطق المجاورة
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وزعت هيئة فلسطين الخيرية بعض المساعدات اإلغاثية على سكان المخيم، يذكر أن المئات من 
القصف العوائل الفلسطينية قد نزحت من مخيماتها إلى مخيم خان الشيح وذلك هربًا من 

 .والحصار واالشتباكات التي تعرضت لها مخيماتها
وباالنتقال إلى لبنان حيث اختتمت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني مشروعها اإلغاثي 

ليصل  ،سلة غذائية في اليوم الثالث واألخير من المشروع 111في لبنان بتوزيع  "رحماء بينهم"
 .المخيمات الفلسطينية في بيروتعائلة في  5151عدد المستفيدين إلى 

 
 5151شباط -فبراير  51احصائيات 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( 5469) •
حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 449)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 189)لليوم 
 .ضحية( 541)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 519)

الجئًا ( 516483)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 81) •
ذلك وفق و  الجئًا في مصر،( 46111)الجئًا في لبنان، ( 156211)في األردن و

 .8159لغاية فبراير " األونروا"احصائيات وكالة 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  :مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 695)
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ر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستم: مخيم السبينة •
 .أيام على التوالي( 641)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 445)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه( %31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 214)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :دة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسي •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


