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رغم تحويل ملفاتهم إلى الجئي حرب، السلطات المصرية تستمر باحتجاز "
 "الجئين فلسطينيين

 
 

 

 أحد عناصر لواء القدس يقضي إثر االشتباكات في محيط مخيم حندرات. 

 " 372الجئ فلسطيني يقضي تحت التعذيب يرفع الحصيلة اإلجمالية إلى "

 .ضحية 

 استمرار انقطاع المياه في مخيمي اليرموك ودرعا. 

  أهالي اليرموك يبتكرون طريقة جديدة باستخراج المحروقات من مادة
 .البالستيك

 "804ى " أيام والجيش النظامي يمنع عودة أهالي مخيم الحسينية من العودة إل

 .منازلهم
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 ضحايا
قضى الشاب" محمود أسعد" من أبناء مخيم النيرب إثر االشتباكات التي دارت عند محيط مخيم 
حندرات بين قوات المعارضة السورية من جهة والجيش النظامي ولواء القدس الفلسطيني من جهة 

مي والذي يتخذ أخرى، يذكر أن األسعد من عناصر لواء القدس الفلسطيني الموالي للجيش النظا
 مخيم النيرب مقرًا له. 

إلى ذلك قضى "عماد ربحي خليفة" من أبناء مخيم اليرموك تحت التعذيب في سجون النظام 
السوري وذلك بعد اعتقال دام ألكثر من ستة أشهر، مما يرفع الحصيلة اإلجمالية لضحايا 

العمل من أجل فلسطينيي " ضحية قامت مجموعة 372التعذيب من الالجئين الفلسطينيين إلى "
 سورية بتوثيقهم.

 
 عماد ربحي خليفة

 آخر التطورات
بالرغم من تحويل التهمة التي وجهتها النيابة العامة لهم من دخول البالد بطريقة غير شرعية إلى 

" الجئًا فلسطينيًا معتقلين لدى السلطات المصرية، ، وذلك بعد أن 65الجئي حرب، ال يزال "
شهر من ال 36احتجزتهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا انطالقًا من الشواطئ التركية في 

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 

" فلسطينيًا، وذلك لرفض 65قد أفرج عن جميع المحتجزين السوريين في حين استمر باعتقال "
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يع البلدان المحيطة في سورية استقبالهم، حيث تم تخير الالجئين بين ترحيلهم إلى سورية أو جم
 بقائهم في السجن.

" 332أما في جنوب سورية فيستمر انقطاع المياه عن مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين لليوم "
ه الشرب، إلى ذلك على التوالي، حيث يعتمد األهالي على اآلبار اإلرتوازية في سبيل تأمين ميا

% من مباني 77يعاني األهالي من نقص حاد بالخدمات الطبية واإلغاثية وذلك إثر دمار حوالي 
 المخيم بسبب القصف المتكرر الذي استهدفه طيلة األشهر الماضية.

" حيث يعاني األهالي 75وفي سياق متصل يدخل انقطاع المياه عن منازل مخيم اليرموك يومه "
يرة في تأمين مياه الشرب ألبنائهم، ومما فاقم ذلك شح المياه في المناطق من صعوبات كب

المجاورة للمخيم، فيما يستمر الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
على التوالي حيث تمنع تلك الحواجز دخول المواد التموينية  675القيادة العامة لليوم  –

مما تسبب بأزمات معيشية قاسية، خاصة مع دخول فصل الشتاء، وفي  والمحروقات إلى المخيم
ذات الموضوع وفي محاولة من األهالي التخفيف من آثار فقدان المحروقات ابتكر عدد منهم 
طريقة جديدة الستخراج المحروقات من مادة البالستك حيث يتم صهر بقايا البالستك المتواجدة 

تخراج مادة لها نفس خصائص البنزين حيث يستخدمونها في في المخيم ومن ثم يتم فرزها واس
 تشغيل المولدات الكهربائية الصغيرة أو التدفئة عليها.

 
 أزمة المياه في مخيم اليرموك
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وباالنتقال إلى ريف دمشق يستمر الجيش النظامي وبعض المجموعات الفلسطينية الموالية له 
التي أجبرتهم المعارك التي اندلعت بين الجيش  بمنع عودة أهالي مخيم الحسينية إلى منازلهم

النظامي ومجموعات من المعارضة السورية المسلحة حيث فرض الجيش النظامي سيطرته التامة 
" أيام، مما جعل عائالت المخيم عرضة للتشرد حيث توزعوا على البلدات 874على المخيم منذ "

ة إضافية خاصة مع انتشار البطالة وغالء والمخيمات المجاورة مما أضاف عليهم أعباء اقتصادي
 المعيشية.

 
 تشرين الثاني الجاري -نوفمبر 32المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام حتى 

: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم مخيم اليرموك •
يومًا  65يومًا، والماء لـ  685على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  605لليوم 

 ضحية. 766على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
 " الجئًا فلسطينيًا سوريًا قضوا خارج سورية.17" •
 " عنصرًا من جيش التحرير الفلسطيني قضوا بسبب االشتباكات في سورية.55" •
يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : الجيش النظامي مخيم الحسينية •

 يوم على التوالي. 108
: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم السبينة •

 يومًا على التوالي. 268
يومًا بعد سيطرة مجموعات  668: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي مخيم حندرات •

 عليه.المعارضة 
يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام للخدمات األساسية  332: حوالي مخيم درعا •

 داخله.
: استمرار النقطاع الطرقات الواصلة بينه وبين مركز المدينة باستثناء مخيم خان الشيح •

 خان الشيح". -طريق "زاكية
 وغالء المعيشة.: استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة مخيم خان دنون •
 : استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم منذ أكثر من عام.مخيم النيرب •
: الوضع هادئ نسبيًا مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 مع استمرار األزمات االقتصادية فيها.


