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ساعة الماضية، ومجموعة العمل  84سبعة فلسطينيين يقضون خالل  "
ومركز العودة يوجهان رسائل بخصوص فلسطينيي سورية لعدد من 

 "الجهات الدولية

 
 

 .أحد المعتقلين المضربين عن الطعام في سجن كرموز بمصر تدهور حاد بصحة •

استمرار أزمات المياه والغذاء والصحة في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين  •

 .بدمشق

تحرير مهندس فلسطيني اعتقلته المعارضة السورية المسلحة منذ عام ونصف  •

 .في دوما

 .ن بحمص ويعتقل آخراألمن السوري يفرج عن الجئ فلسطيني من مخيم العائدي •
 

 
 
 
 

 بعض ضحايا جيش التحرير الفلسطيني
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  ضحايا
تصاعد متسارع بأعداد الضحايا من مجندي جيش التحرير الفلسطيني، حيث وردت أنباء مؤكدة 

من عناصر جيش التحرير خالل ( 6)لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن قضاء 
على تقديم  ساعة الماضية، وذلك بحسب األنباء إثر إجبار بعض كتائب جيش التحرير( 84)

الدعم واالسناد إلى الجيش السوري النظامي في معاركه الدائرة في ريف دمشق، ووفقًا لتلك 
  :األنباء التي لم يتسن للمجموعة التأكد من صحتها من مصادر أخرى، فقد قضى كل من

أيمن محمود دمحم، دمحم محمود الصعيدي، عمار أحمد أحمد، باسل محمود عبد هللا، حسام أحمد 
شباط في المعارك الدائرة بين  -فبراير/ 02لداية، حيث قضوا أثناء مشاركتهم يوم الخميس ا

الجيش النظامي من جهة مجموعات المعارضة السورية المسلحة في تل كردي بمنطقة عدرا في 
في بلدة دير علي في منطقة " نصر الدين سقيرق "ريف دمشق، فيما قضى الرقيب المجند 

 .الكسوة
فبراير  02حصيلة ضحايا جيش التحرير الذي قامت مجموعة العمل بتوثيقهم حتى مما يرفع 
 .ضحية( 118)الجاري إلى 

من سكان مخيم اليرموك تحت التعذيب في فرع " يمن السعديأ"إلى ذلك وردت عن قضاء 
فيما لم يتسن للمجموعة التأكد من صحة ، فلسطين أحد األفرع األمنية التابعة للنظام السوري 

مما يرفع حصيلة الضحايا من الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت .األخبار من مصدر آخر
وذلك وفق االحصائيات التوثيقية لمجموعة العمل ( 098)التعذيب في سجون النظام السوري إلى 

 .من أجل فلسطينيي سورية
 

  آخر التطورات
ل فلسطينيي سورية في لندن، وجه كل من مركز العودة الفلسطيني، ومجموعة العمل من أج

فبراير، رسائل توضيحية بخصوص معاناة الالجئين الفلسطينيين  02ظهر اليوم الجمعة 
إلى كل من الحكومة البريطانية واالتحاد األوروبي والمفوضية العليا لشؤون الالجئين  ،السوريين

 .في األمم المتحدة
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ر الذي أصدره كل من مركز العودة حيث تناولت الرسائل مضمون التقرير التوثيقي األخي
فلسطينيو سورية ال يزال "الفلسطيني ومجموعة العمل في لندن مطلع الشهر الماضي بعنوان 

 ..".الجرح ينزف
مستندًا إلى االحصاءات التي ، والذي تناول معاناة الالجئين الفلسطينيين السوريين بشكل تفصيلي

 .األربع سنوات الماضيةقامت مجموعة العمل بتوثيقها على مدار 
فيما شددت الرسائل على معاناة الالجئين الفلسطينيين السوريين في العديد من الدول التي فروا 

والتي تفاقمت بعد رفض المفوضية العليا لشؤون الالجئين في األمم المتحدة تقديم يد  ، إليها
 .ونرواالعون والمساندة القانونية لهم بحجة أنهم مسجلين لدى وكالة األ

 ، في حين أن األونروا لم تقدم لهم خدماتها بسبب أن معظم تلك البلدان تقع خارج مناطق عملها
 .مما حرم الالجئين من أي مساعدة إنسانية أو مساندة قانونية من أي جهة دولية

كما أكدت الرسائل على ضرورة العمل من أجل فك الحصار عن مخيم اليرموك لالجئين 
يقاف االنتهاكات اليومية التي يتعرض لها الالجئون الفلسطينييون في  ، شقالفلسطينيين بدم وا 

 .والعمل على إعادتهم إلى مخيماتهم ، سورية
إلى ذلك طالبت الرسائل بالعمل على توسيع والية وكالة األونروا لتشمل حماية الالجئين 

ضافة إلى الضط  على باإل ،الفلسطينيين السوريين المتواجدين في كل من مصر وليبيا وتركيا
 .تلك الدول لتوفير الحماية والمساعدة لالجئين الفلسطينيين السوريين الفارين إليها

كما نوهت الرسائل إلى ضرورة إنهاء الخالف بين وكالة األونروا والمفوضية العليا لشؤون 
 .الالجئين باألمم المتحدة حول تمثيل الالجئين الفلسطينيين السوريين خارج سورية

فيما اختتمت الرسائل بالتأكيد على ضرورة العمل على مساعدة الالجئين الفلسطينيين السوريين 
 .حتى يعودوا إلى وطنهم األصلي فلسطين

 
تدهورًا في  ،فجر أمس ،وعلى صعيد آخر شهد سجن كرموز في مدينة اإلسكندرية المصرية

مما استدعى طلب  ،يوماً ( 10)صحة أحد المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ 
إلى ذلك ال يزال العشرات من الالجئين  ، اإلسعاف من قبل الضاب  المسؤول في السجن

الفلسطينيين والسوريين مستمرين بإضرابهم عن الطعام حتى تحقيق مطلبهم وهو أن يتم نقلهم إلى 
 .البلدان األوروبية التي يتواجد فيها أقاربهم

هاشم مساعد مسؤول القسم اإلعالمي بالمفوضية السامية لشؤون ومن جانبها قالت مروى 
إن المفوضية : "في تصريح صحفي الحدى الصحف المصرية ، الالجئين التابعة لألمم المتحدة
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وتقوم  ، تراقب الوضع عن كثب لضمان االستجابة اإلنسانية في حينه وبشكل منسق للمعتقلين
إلى جانب توفير الطعام لهؤالء  ،من خالل شركائها بتوفير الدعم الطبي والنفسي واالجتماعي

أن المفوضية تواصل الحوار مع السلطات من " مضيفة" الالجئين الطير مضربين عن الطعام
 ."أجل إطالق سراح كل المجموعة المحتجزة

وذلك  ،الجئًا فلسطينيًا من سورية" 66"تجدر اإلشارة إلى أن السلطات المصرية قامت باعتقال 
 110احتجزتهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا انطالقًا من الشواطئ التركية منذ  بعد أن

حيث وقعوا ضحية لعملية نصب من قبل المهربين الذين تركوهم على أحد الجزر قبالة  ،يوم
 .والتي قامت السلطات المصرية باعتقالهم منها ، الشواطئ المصرية

  
 سجن كرموزفي  الفلسطينيينتدهور صحة أحد المعتقلين 

 

 
حيث ال تزال األزمات المعيشية في مخيم اليرموك ، وباالنتقال إلى العاصمة السورية دمشق

وذلك بسبب استمرار الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش  ،لالجئين الفلسطينيين آخذة بالتفاقم
فيما ، على التوالي( 698)القيادة العامة على المخيم منذ  –النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

فيما يشهد المخيم نقصًا حادًا بالمواد الطذائية ، على التوالي( 168)يدخل انقطاع المياه يومه 
الجئًا حتى اآلن نتيجة الجوع ونقص الرعاية الطبية في ( 166)والطيبة والذي تسبب بقضاء 

 .اليرموك
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 مخيم اليرموكفي  طوابير الجوع

 

 
إلى ذلك تناقلت عدد من الصفحات المقربة من النظام السوري على موقع التواصل االجتماعي 

المعارضة الذي كان معتقاًل لدى " حسن دروبي"أنباء عن تحرير المهندس الفلسطيني ، (فيسبوك)
فيما أشارت األنباء إلى أن ، السورية المسلحة لحوالي العام والنصف في بلدة دوما بريف دمشق

 .كان يشطل منصب مدير معهد الكهرباء في بلدة عدرا" الدروبي"
 

" محمود خالد محمود شطارة"أما في حمص فقد سجل اعتقال األمن السوري للشاب الفلسطيني 
كان قد اعتقل لمرتين " شطارة"يذكر أن  ، فبراير الجاري -0وذلك منذ من أبناء مخيم العائدين 

 .سابقتين
 

فبراير  14وذلك منذ " دمحم أحمد قصاد"وفي السياق أفرج األمن السوري عن الطالب الجامعي 
 .من أبناء مخيم العائدين بحمص" القصاد"يذكر أن ، شهور 8بعد إعتقال دام أكثر من  ، الجاري 

 
 0202شباط -فبراير  02وأرقام حتى احصائيات 

  الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 03922)ال يقل عن ما
 .األخيرة

  (2659)ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها. 
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 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم  :مخيم اليرموك
والماء لـ ، يوماً ( 438)وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ، على التوالي( 298)لليوم 

 .ضحية( 044)عدد ضحايا الحصار ، يومًا على التوالي( 048)
 (42 ) الجئًا ( 02،443)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم

الجئًا في مصر، وذلك وفق ( 4،222)الجئًا في لبنان، ( 20،222)في األردن و
 .0216لطاية فبراير " األونروا"احصائيات وكالة 

 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  :مخيم الحسينية
 .يوم على التوالي( 894)

 امي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظ :مخيم السبينة
 .أيام على التوالي( 842)

 أيام بعد سيطرة مجموعات ( 443)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي  :مخيم حندرات
 .المعارضة عليه

 من مبانيه( %32)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 200)حوالي  :مخيم درعا. 
 الوضع هادئ نسبيًا : نا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرما

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 
 


