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مجموعات موالية للنظام السوري تشن حملة دهم وتفتيش لمنازل مخيم "
 "الرمل في الالذقية

 
 
 البحرية اإليطالية تنقذ المئات من المهاجرين السوريين والفلسطينيين. 

  من المواطنين السوريين لسوء التغذية وانعدام قضاء أحد أبناء مخيم اليرموك
 .الرعاية الطبية

 أهالي مخيم جرمانا يعيشون حالة من الهدوء الحذر المحفوف بالمخاطر. 

 ناشطو ووجهاء أهالي مخيم الحسينية يطالبون بعودتهم إلى مخيمهم. 

 أبناء مخيم العائدين بحمص يعانون من ظروف أمنية غير مستقرة ومعيشية مزرية. 

 حملة ثقافية للتضامن مع محاصري غزة ومخيم اليرموك" حاصر حصارك. 

  ندوة حوارية في برلين عن مخيم " أنقذوا فلسطينيي سورية" ضمن فعاليات حملة
 .اليرموك
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 آخر التطورات
وردت أنباء لمجموعة العمل عن قيام مجموعات موالية للنظام السوري بمداهمة العديد من المنازل 

الرمل لالجئين الفلسطينيين في مدينة الالذقية، حيث استولت على بعضها واتخذتها في مخيم 
مقارًا لها، وكان مخيم الرمل قد تصدر واجهة األحداث في سورية عندما قامت قوات النظام 

وفي السياق عينه  ،1122السوري بقصفه واقتحامه في منتصف شهر آب ــ أغسطس من عام 
فبراير الجاري لسقوط نحو ثالث قذائف دون أن  –شباط / 5م تعرض محيط مخيم الرمل يو 

تخلف أي أضرار مادية تذكر، يشار أن مخيم الرمل من المخيمات الفلسطينية الهادئة نسبيًا، 
 .وذلك بسبب موقعه في مدينة الالذقية والتي يسيطر عليها النظام بشكل كامل

 2491سوري الجنسية من مواليد  "غازي فارس فرحان" أما في جنوب دمشق فقد قضى المسن
نعدام الرعاية الطبية في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين، ليرتفع بذلك و  نتيجة سوء التغذية ا 

، يذكر أن عدد " 211" انعدام الرعاية الطبية إلى و  عدد ضحايا الحصار في المخيم نتيجة الجوع
ويعاني  ،ين الفلسطينيين والسوريينيشمل الالجئ 15111المحاصرين في مخيم اليرموك يتجاوز 

المحاصرون من نقص شديد بالمؤن والطعام والمواد الطبية، كما يشتكون من استمرار حصار 
على التوالي، وانقطاع ( 541)الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم 

 .لتوالييومًا على ا( 211)يومًا، والماء لـ ( 111)الكهرباء منذ أكثر من 

 
إلى ذلك طالب عدد من الناشطين ووجهاء وأهالي مخيم الحسينية بعودتهم إلى مخيمهم بأسرع 

، 22/21/1122وقت ممكن، خاصة أن المخيم يخضع لسيطرة النظام والقيادة العامة منذ يوم 
ح وفي ذات السياق انتقد عدد من الناشطين موقف الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير التي تطر 

المبادرات لحل أزمة مخيم اليرموك وتناسوا باقي المخيمات الفلسطينية كمخيم درعا وحندرات 
والحسينية وخان الشيح، وبناًء عليه يطالب الناشطون منظمة التحرير واألونروا والفصائل 
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الفلسطينية العمل بشكل جدي والتدخل من أجل تحييد كافة المخيمات الفلسطينية في سورية 
 .مناطق آمنةوجعلها 

 
 مخيم الحسينية

عائلة نازحة من أبناء المخيمات المشتعلة  5111ومن جهة أخرى يستقبل مخيم جرمانا قرابة ال 
مخيم اليرموك والحسينية والسيدة زينب وسبينة والذيابية، مما فاقم من معاناة  وخاصة من أبناء

 .البطالةأدى إلى تردي أوضاعهم االقتصادية وارتفاع نسبة و  سكانه
ويذكر أن مخيم جرمانا لم ينخرط باألحداث الدائرة في سورية بشكل مباشر إال أنه شهد ويشهد 
سقوط قذائف في محيطه نتيجة قربه من طريق مطار دمشق الدولي ومنطقة الغوطة، وقد بلغ 

 .ضحية 91" عدد الضحايا من أبناء المخيم 

 
 مخيم جرمانا

في غضون ذلك ال يزال سكان مخيم العائدين بحمص يعانون من عدم االستقرار واألمان نتيجة 
االشتباكات التي تدور رحاها في المناطق المالصقة للمخيم بين الجيش النظامي ومجموعات 
المعارضة السورية المسلحة في مدينة حمص،إلى ذلك شهد المخيم حركة نزوح جماعي لسكانه 
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رة أكثر من ستين عائلة فلسطينية باعت منازلها وهاجرت عبر مراكب الموت إلى فقد تم رصد هج
 .أوروبا هربًا من الواقع الصعب التي آلت إليه أوضاعهم المعيشية المزرية

 
 ايطاليا

شخصًا كانوا على متن قارب خرج  221تمكنت فرق اإلنقاذ التابعة للبحرية اإليطالية من إنقاذ 
ألراضي اإليطالية، وال زال العمل جاريًا للوصول إلى الباقين قبالة جزيرة من ليبيا متجهًا نحو ا

مهاجر من جنسيات مختلفة بينهم المئات  2111المبيدوسا جنوبي إيطاليا ويقدر عددهم بنحو
" زليتن وزوارة وصبراته" من الالجئين الفلسطينيين والسوريين الذين انطلقوا من المدن الليبية 

 .فيما ذكرت بعض األنباء عن إنقاذ جميع المهاجرين ،إليطاليةمتوجهة لألراضي ا

 
 فرق اإلنقاذ التابعة للبحرية اإليطالية

وفي بداية األسبوع الجاري كان قد غرق قاربان قادمان من السواحل الليبية في البحر المتوسط 
فيما أعلنت مفوضية األمم المتحدة السامية  ،مهاجرًا كانوا على متنهما 211وابتلعت األمواج نحو 

شخص لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر  2511أن نحو  ،لشؤون الالجئين
 .ألف شخص خالل نفس الفترة 111بينما أنقذ أكثر من  1129البحر المتوسط خالل عام 

بدول أوروبا الوسطى المطلة  في السياق أطلقت المفوضية السامية لألمم المتحدة مبادرة خاصة
قدمت خاللها إجراءات من شأنها أن تضع حدًا لمأساة المهاجرين  ،على البحر األبيض المتوسط

وتشمل الخطوات دول اإلتحاد األوروبي بشكل عام ودول اللجوء والمرور  ،وركوبهم قوارب الموت
 .بشكل خاص

 
 تركيا
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تاب واألدباء الفلسطينيين حملته اإللكترونية أطلق بيت فلسطين للشعر بالتعاون مع رابطة الك
وذلك للتضامن مع أهل قطاع غزة ومخيم اليرموك ( حاصر حصارك)الرابعة تحت شعار 

لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، تهدف الحملة الثقافية التي استوحت اسمها من قصيدة 
ى الوجع والمعاناة إلى تسليط الضوء عل" حاصر حصارك" الشاعر الفلسطيني محمود درويش 

التي يعيشها أبناء المخيمات الفلسطينية في الشتات والداخل عامة وقطاع غزة ومخيم اليرموك 
خاصة جراء الحصار المفروض عليهما والذي أودى بحياة العديد من الالجئين الفلسطينين 

 .فيهما
 

 ألمانيا
الذي يشرف " جماهيري الفلسطينيالحراك ال"عقد المركز األلماني العربي في برلين بالتعاون مع 

فبراير الجاري،مع  –شباط / 29ندوة حوارية يوم السبت " أنقذوا فلسطينيي سوريا"على حملة 
الفنان التشكيلي الفلسطيني أنس سالمة الذي تحدث فيها عن تجربته الفنية ولوحاته التي رسمها 

يرموك لالجئين الفلسطينيين نتيجة من القهوة والتي أراد من خاللها إظهار معاناة أبناء مخيم ال
 .الحصار المفروض عليهم واستمرار الحرب الدائرة في سورية

الضوء خالل محاضرته على مدى حجم الكارثة اإلنسانية التي يعيشها من تبقى " السالمة"سلط 
من أهالي المخيم بداخله، في ظل استمرار وقف إدخال المساعدات الغذائية والطبية إليه وسياسة 

 .فلسطينياً  الجئاً  211حصار التي أودت بحياة ال
 

 5162شباط -فبراير  61احصائيات 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( 5121) •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : اليرموكمخيم  •

( 611)يومًا، والماء لـ ( 131)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 291)لليوم 
 .ضحية( 611)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجئًا في ( 616103)هم ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها من( 01) •
وذلك وفق احصائيات  ،الجئًا في مصر( 16111)الجئًا في لبنان، ( 266211)األردن و
 .1125لغاية فبراير " األونروا"وكالة 
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي( 295)

النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش  :مخيم السبينة •
 .أيام على التوالي( 216)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 112)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 213)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات  •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


