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كارثة إنسانية ستحل بأبناء مخيم اليرموك جراء "ناشطون فلسطينيون "
 "إيقاف إدخال المساعدات الغذائية

 
 

 

  جثامين ( 9) مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل ليبيا وانتشال  72إنقاذ. 

  مخيم اليرموك نصرة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصمسيرات في. 

  من أبناء مخيم " غير النظاميين " تحديد موعد تقديم امتحانات البكالوريا للطالب
 .اليرموك المحاصر

  معتقل 247السلطات السورية تفرج عن الجئَين فلسطينيين وتتحفظ على. 

 تهمالالجئون الفلسطينيون في قبرص يناشدون وضع حد لمعانا. 

 البحرية اإليطالية تنقذ المئات من المهاجرين الفلسطينيين والسوريين. 
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 آخر التطورات
من المهاجرين غير الشرعيين، فيما  72أعلنت قوات خفر السواحل الليبية عن انقاذها لحياة 

، وقال (كم شرق العاصمة طرابلس 051)آخرين قبالة شواطئ مدينة زليتن  9انتشلت جثامين 
شخًصا الزالوا على قيد  72تمكنا، الخميس، من إنقاذ “لي فريق اإلنقاذ بخفر السواحل أحد مسؤو 

التعرف بعد على جنسيات الضحايا، أو  يتملم و  هذا, "عدد آخرجثث فيما فقد  9الحياة وانتشلنا 
يشار أن ليبيا أصبحت أحد أبرز المحطات التي يمر بها الالجئون من سورية , أعداد المفقودين

 .الوصول إلى أوروبابغية 

 
وعلى صعيد آخر أطلق عدد من الناشطين الفلسطينيين في مخيم اليرموك لالجئين بدمشق نداء 

، والقائم بأعمال شؤون "مايكل كينفرلي"استغاثة ناشدوا فيه كل من مدير وكالة األونروا في سورية 
 ،"بسمة قاسماني"وكالة األونروا ، ومسؤولة البرتوكول في "عبد هللا اللحام"األونروا في سورية 

اللجنة الدولية للصليب و  ،"عمار جاعور"مسؤول إدارة الكوارث في الهالل األحمر السوري و 
من أجل تجنب الكارثة اإلنسانية التي ستحل بأبناء مخيم , "األحمر في سورية ممثلة برالف الحاج

لألسبوع السادس على التوالي، كما طالب اليرموك جراء إيقاف إدخال المساعدات الغذائية إليه 
الناشطون بإدخال تلك المساعدات عن طريق منطقتي يلدا وببيال والتي دخلهما في األيام 

آالف سلة غذائية عن طريق الهالل األحمر السوري، وأشار الناشطون بأن  4الماضية حوالي 
نقاذ أرواح من الطريق بين المخيم وتلك المناطق آمن ويمكن من خالله إيصال ال سلل الغذائية وا 

 .تبقى من سكان المخيم
 ،إلى ذلك خرج أبناء المخيم المحاصر يوم أمس بعد صالة الجمعة بمظاهرة طافت شوارع المخيم

إلى ذلك عبر  ،عبروا من خاللها عن استنكارهم للرسوم المسيئة للنبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وا عادة نشرها
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والدولية والفلسطينية  ،وتخاذل المؤسسات اإلنسانية ،من عدم نصرتهم المتظاهرون عن استيائهم
يوم على حصار الجيش السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية  561في إنهاء معاناتهم منذ 

فشال دخول المساعدات الغذائية والطبية منذ قرابة الشهر ،له وقطع الماء والكهرباء  ،مع منع وا 
 .يمومواد التدفئة عن المخ

 
 مظاهرة األمس في مخيم اليرموك

المتحان  7105-0-74 وفي سياق ليس ببعيد أعلنت مديرية تربية دمشق بتحديد يوم السبت
طالب البكالوريا غير النظاميين الذين يدرسون في مخيم اليرموك المحاصر والراغبين بالتقدم 

باشتراط وجود تسلسل دراسي لدى الطالب المتحان الثانوية العامة على خلفية قرار وزارة التربية 
أو تجاوز هذا االمتحان، وسيتم التقدم المتحان الذكور في مدرسة زين الدين عابدين ولإلناث في 
مدرسة عدنان بغجاتي، وكانت منظمة التحرير قد نشرت في وقت سابق أسماء العشرات من 

 .مخيم اليرموكالطالب ممن وافقت األجهزة األمنية السورية على خروجهم من 
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إال أن العدد األكبر من طالب البكالوريا والجامعات المحاصرين في مخيم اليرموك يرفضون 
خوفًا من اعتقالهم لرفضهم الخدمة العسكرية اإللزامية أو لدواٍع تراها السلطات  ،الخروج من المخيم

سجون السورية تتهمهم وقد سجلت حاالت اعتقال وتعذيب لطالب فلسطينيين في ال ،السورية أمنية
 .السلطات السورية بالعمل اإلغاثي والطبي داخل المخيم

ومن جانب آخر أفرجت األجهزة األمنية السورية عن الجئين فلسطينيين من سجونها حسب ما 
أمية مواليد  :والدته" عدنان أحمد فياض: "اسية لمنظمة التحرير في دمشق هماذكرت الدائرة السي

يأتي ذلك في  ,السيدة زينب 1976 :حسنة مواليد: والدته" عدنان دمحم دمحم"والسيدة زينب  0961
الوعود التي تلقتها المنظمة من السلطات السورية باإلفراج خالل المرحلة المقبلة و  سياق التنسيق

حسب قول منظمة " ممن لم يتورطوا بالدم والسالح " الفلسطينيينعن دفعات من المعتقلين 
في  ،فلسطيني سوري مطلع هذا الشهر 00السلطات السورية قد أفرجت عن التحرير، وكانت 

الجئ فلسطيني اعتقلتهم األجهزة األمنية السورية وقوات  06حين وثقت مجموعة العمل أسماء 
وبلغ عدد المعتقلين  ،الجيش النظامي منذ بداية الشهر من كافة المخيمات الفلسطينية في سوريا

معتقاًل حسب  247لسورية منذ بداية أحداث الحرب في سوريا الفلسطينيين في السجون ا
ضحية فلسطينية قضت  782كذلك وثقت مجموعة العمل أسماء  ،احصائيات مجموعة العمل

 .تحت التعذيب في السجون السورية
أما في قبرص فقد ناشد الالجئون الفلسطينيون والسوريون في قبرص كافة المنظمات األهلية 

ية والرسمية وحقوق اإلنسان واألمم المتحدة ومفوضية الالجئين من أجل تأمين والمدنية والدين
يأتي ذلك بعد أن , والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمشكلتهم" بورنارة"احتياجات قاطني مخيم 

بدأت السلطات القبرصية بتنفيذ ما قالت إنه التنبيه األخير قبل أيام إلخالء المخيم عصر يوم 
نهاء كافة الخدمات في  ،الفعل شرع الدفاع المدني القبرصي بإزالة خيم الالجئينالجمعة وب وا 

وقد تم تشكيل لجان ضمن المخيم بالتعاون مع الجالية الفلسطينية في قبرص لتنظيم , المخيم
 .عمل الكامب بعد إغالقه من قبل الحكومة

في قبرص رسالة إلى السفارة كذلك وجه خالد مرتجى عضو الهيئة االدارية للجالية الفلسطينية 
بأن تتحمل "الفلسطينية في قبرص وضرورة إيصالها لمسؤولي السلطة الفلسطينية طالب فيها 

السلطة الفلسطينية مسؤولياتها األخالقية والوطنية أمام الالجئين الفلسطينيين في قبرص وعددهم 
711. 

أمام منح جوازات سفر فلسطينية  واتهم مرتجى السفارة الفلسطينية بوضع العراقيل والتضييقات
 .لالجئين وبأنها ال تلبي الحاجات الدنيا ألبناء الشعب الفلسطيني
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يا جماعة حرام الناس بردانة والناس حيرانه والناس مكلومة، ال أطالبكم بإخراجهم "وختم رسالته 
ئجار من قبرص كما يشتهون لعلمي ان هذا مطلب غير قانوني لكني أطالبكم بدعم عاجل الست

 ".مكان يأويهم
الجئ سوري وفلسطيني كانوا على  776وباالنتقال إلى إيطاليا حيث أنقذت البحرية اإليطالية 

قبل أن يتم  0\05وكان القارب قد انطلق من مدينة زوارة الليبية فجر الخميس  ،متن قارب صيد
" فرونتكس"األوروبية من جهة أخرى، ذكر تقرير لوكالة حماية الحدود , سحبه في عرض البحر

أن عدد قوارب الهجرة غير الشرعية التي رست على السواحل اإليطالية قادمة من ليبيا ازداد العام 
 .7107مقارنة بعام % 722الماضي بنسبة 

 
 

 5162يناير  –كانون الثاني  61احصائيات وأرقام حتى 
أوروبا خالل األربع سنوات الجئًا فلسطينيا سوريًا وصولوا إلى ( 53922)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها بينهم  (2605)  •

الجئًا قضوا إثر قنصهم ( 513)الجئًا قضوا تحت التعذيب، و( 581)امرأة، و( 623)
 .الجئًا قضوا بسبب القصف( 981)الجئًا أعدموا ميدانيًا، ( 88)و

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : كمخيم اليرمو  •
( 621)يومًا، والماء لـ  (181)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 211)لليوم 

 .ضحية( 611)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
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 (14348)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى بلدان الجوار منهم  (80)  •
لغاية " األونروا"وذلك وفق إلحصائيات وكالة  ،في لبنان( 85111)الجئًا في األردن و

 .7104نوفمبر 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .لييوم على التوا( 815)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .أيام على التوالي( 826)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 122)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 533)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 


