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والجئان يقضيان تحت ...رضيع فلسطيني يقضي بسبب حصار اليرموك"
 "التعذيب

 
 

 

 (134)  ألف مدني محاصر في مخيم اليرموك( 02)يوماً على انقطاع المياه عن. 

  حندرات في حلبيوم عن مخيم  736حالة نزوح مستمرة منذ. 

 األونروا توزع مساعداتها المالية على الالجئين الفلسطينيين في حلب. 
  0202السلطات المصرية تستمر باعتقال الجئين فلسطينيين منذ نوفمبر. 

 حملة الوفاء االوروبية تفتتح مطبخاً خيرياً لالجئين الفلسطينيين في قبرص. 

  ذوا فلسطينيي سوريةأنق"ناشطون يدعون لحراك جماهيري تحت عنوان". 
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 ضحايا
جراء نقص المستلزمات واألجهزة الطبية، بسبب " آل الشهابي" قضى طفل حديث الوالدة من

يومًا، ( 465)حصار الجيش السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية له لمخيم اليرموك منذ 
ونقص الرعاية ضحية قضت بسبب الجوع ( 161)لترتفع حصيلة من قضى بفعل الحصار إلى 

 .الطبية، يتزامن ذلك مع انتشار حاالت الجوع في مخيم اليرموك
" أحمد حسام عمايري "إلى ذلك وردت أنباء لمجموعة العمل عن قضاء الطالب في جامعة دمشق 

تحت التعذيب في السجون السورية، وهو من سكان شارع حيفا في مخيم اليرموك، وأنه تم تبليغ 
علمًا أنه في بعض الحاالت اتصلت األجهزة األمنية السورية مع ذوي  ذويه بخبر وفاة ولدهم

 .المعتقلين وبّلغتهم بقضاء ولدهم، ليتبين بعد ذلك ومن مصادر أخرى أنه اليزال على قيد الحياة

 
 أحمد حسام عمايري 

" دمحم بسام مخلوف"كما وردت أنباء لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن قضاء الشاب 
أبناء تجمع ركن الدين بدمشق، تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وذلك بعد اعتقال  من

 .سنوات 3دام حوالي 
ضحية ( 982)وبذلك ترتفع حصيلة الالجئين الفلسطينيين ممن قضوا في السجون السورية إلى 

معتقل فلسطيني في  554حسب إحصائيات مجموعة العمل، كذلك وثقت المجموعة أسماء 
 .جون السورية ال يعرف عن مصيرهم شيء أو أماكن تواجدهمالس
 

 آخر التطورات
ألف مدني  (20)على التوالي، حيث يعاني ( 135)يدخل انقطاع المياه في مخيم اليرموك يومه 

من المحاصرين داخل اليرموك من صعوبات كبيرة في تأمين الحد األدنى من احتياجاتهم من 
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النتظار لفترات طويلة كي يؤمنوا بعض الليترات من مياه المياه حيث يضطرون للمسير وا
يترافق ذلك مع نقص حاد بالمواد الغذائية مما دفع العديد من أبناء المخيم للبحث عن , الشرب

قوت أبنائهم في الشوارع وبقايا األطعمة، فيما وصل سعر الكيلو غرام من الحشائش إلى قرابة 
القيادة العامة، تفرضان حصارًا  –عات الجبهة الشعبية ، يذكر أن الجيش النظامي ومجمو (4$)

الجئًا بسبب  (161) يومًا على التوالي، راح ضحيته ( 465)مشددًا على المخيم منذ حوالي 
 .نقص التغذية والرعاية الطبية

 
 مخيم اليرموك

سيطرة  على التوالي اليزال أبناء مخيم حندرات بحالة نزوح عنه بعد  (637)أما في حلب فلليوم
على مرتفع صخري  1269المخيم الذي أنشأ عام  ،فصائل المعارضة السورية المسلحة عليه

جعل منه ذا أهمية استراتيجية، ليتحول  ،والمشرف على مدينة حلب والواصل بينها وبين ريفها
خالل األحداث إلى ساحة يتنافس عليها طرفي الحرب في سوريا إلى أن حسمت فصائل 

 .ية المسلحة وسيطرت عليهالمعارضة السور 
تعرض المخيم قبلها لقصف مجموعات المعارضة المسلحة مما خلف ضحايا في صفوف 

وبعد سيطرتها على المخيم قامت الطائرات السورية بقصف المخيم بالبراميل المتفجرة  ،المدنيين
للمخيم إلى  أدى دخول فصائل المعارضة.والهاون مما خلف دمارًا كبيرًا في الممتلكات والمنازل

ولجوئهم إلى المناطق األكثر أمنًا، إال أن اللجوء الجديد  95/5/9113هجرة األهالي عنه يوم 
أدخلهم في أزمات معيشية خانقة، من إيجار المنازل وارتفاع أسعار المواد إلى قلة الموارد المالية 

ساند للجيش السوري الم " لواء القدس" مما دفع البعض للعمل مع ما يسمى  ،وانتشار البطالة
 .أو الهجرة نحو دول الجوار والدول األوروبية ،والدخول في الحرب الدائرة
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وباالنتقال إلى مخيم النيرب في حلب أيضًا، حيث بدأت وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
بتقديم المساعدات المالية لالجئين الفلسطينيين من مخيمي النيرب، " األونروا " الفلسطينيين

لكل ( $64)ليرة سورية  19111والفلسطينيين المقيمين في مدينة حلب وهي عبارة عن  وحندرات
 .فرد من األسرة ويتم استالمها من مكتب الهرم بمدينة حلب بعد تقديم الثبوتيات الالزمة

الجئًا فلسطينيًا من سورية، وذلك  "46"أما في القاهرة بمصر تستمر السلطات المصرية باعتقال 
من  94زتهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا انطالقًا من الشواطئ التركية في بعد أن احتج

 .الشهر الماضي
حيث وقعوا ضحية لعملية نصب من قبل المهربين الذين تركوهم على أحد الجزر قبالة الشواطئ 
المصرية، والتي قامت السلطات المصرية باعتقالهم منها، يذكر أن األمن المصري كان قد أفرج 

فلسطينيًا، وذلك لرفض جميع  "56"عن جميع المحتجزين السوريين في حين استمر باعتقال 
لمحيطة في سورية استقبالهم، حيث تم تخير الالجئين بين ترحيلهم إلى سورية أو بقائهم البلدان ا

إلى ذلك جدد المحتجزون مناشدتهم لجميع الجهات الحقوقية والدولية التدخل العاجل , في السجن
 .والفوري لإلفراج عنهم والتخفيف من معاناتهم

مطبخ الوفاء "ًا في قبرص أطلقت عليه وعلى صعيد آخر افتتحت حملة الوفاء األوروبية مطبخ
يرصد عمله لالجئين الفلسطينيين في قبرص وتم تجهيز المطبخ بكافة المستلزمات " الخيري 

 .والمواد األولية ليبدأ توزيع الطعام على الالجئين

 
 مخيمات الالجئين في قبرص

لمعيشية الجئ فلسطيني قد أطلقوا نداءات استغاثة بعد تردى األوضاع ا 911وكان 
بورنارة "عقب إيقاف السلطات القبرصية خدماتها المقدمة لالجئين في مخيم اللجوء  ،واالقتصادية
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قامت البحرية القبرصية بسحب مركٍب  9115/أيلول – سبتمبر/ 96يذكر انه في منتصف ليلة " 
جبارهم على ترك بصماتهم  ،الجئ فلسطيني وسوري أثناء توجههم إلى إيطاليا 354يقل  فيها، وا 

 ،وتم وضعهم في مخيم اللجوء وأّمنت لهم السلطات القبرصية المأكل والمشرب في المخيم
وأمام رفض  ،وأمهلتهم فترة من الزمن إلتمام إجراءات اللجوء أو إغالق المخيم الذي يأويهم

أوقفت  ،الالجئين استكمال إجراءات اللجوء في قبرص بغية الوصول إلى دول اللجوء األوروبي
 .السلطات القبرصية خدماتها المقدمة لالجئين

وفي سياق ذي صلة أعلن عدد من الناشطين الفلسطينيين عن بدء حراكهم الداعم لفلسطينيي 
، حيث دعا الحراك عبر صفحته "أنقذوا فلسطينيي سورية"سورية وذلك تحت عنوان تحت عنوان 

االعتصام والوقفات االحتجاجية على و  على موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك للتظاهر
االمتداد الجغرافي الذي يتواجد فيه الفلسطينيون، وذلك لتسليط الضوء على معاناة فلسطينيي 

 .سورية
وأشار الحراك أن بداية الفعاليات المقترحة ستكون من مدينة برلين األلمانية، من خالل إقامة 

يناير  95سورية، وذلك يوم السبت القادم  وقفة حاشدة للتضامن مع المخيمات الفلسطينية في
 .الساعة الثانية عشر ظهراً 

 :فيما أكد الحراك على سلسلة من المطالب وهي
 .الحياد من جميع الالجئين الفلسطينيين في سوريا من الحرب األهلية .1
 .إيجاد ممر إنساني تحت الحماية الدولية .9
 .إطالق سراح جميع السجناء الفلسطينيين في سوريا .3
 .تسليم الفوري لإلمدادات اإلغاثية، وخاصة الغذاء والدواءال .5
 .استئناف إمدادات المياه والكهرباء .4

الجدير بالذكر أن عدد الضحايا من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين قضوا خالل الحرب 
ضحايا حسب احصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطينيي " 9616"الدائرة في سورية قد بلغ 

 .سورية
 

 0202يناير  –كانون الثاني  02احصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيا سوريًا وصولوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 03922)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
 .ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها (2606)  •
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النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش : مخيم اليرموك •
يومًا، والماء لـ  (655)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 265)لليوم 

 .ضحية( 060)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 025)
 (14348)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى بلدان الجوار منهم  (80)  •

لغاية " األونروا"في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات وكالة ( 50222)األردن والجئًا في 
 .9115نوفمبر 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي( 566)

حوالي  الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ: مخيم السبينة •
 .أيام على التوالي( 522)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 623)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه( %32)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 080)حوالي : مخيم درعا •
لوضع هادئ نسبيًا ا :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 


