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الجئون فلسطينيون سوريون معتقلون في السجون المقدونية يطالبون "
يجاد حل لقضيتهم  "اإلفراج عنهم وا 

 
 
 شاب فلسطيني يقضي تحت التعذيب في السجون السورية. 

 إلى توقف إدخال المساعدات إليه قصف واشتباكات في مخيم اليرموك تؤدي. 

 محاولة اغتيال أحد قادة أكناف بيت المقدس في مخيم اليرموك. 

 طائرات الجيش النظامي السوري تقصف محيط مخيم خان الشيح. 

 لليوم الثاني على التوالي مخيم النيرب بحلب بدون كهرباء. 

 مخيم العائدين في حمص أزمات معيشية خانقة. 

 وي االحتياجات الخاصة في مخيم جرماناحفالً تكريمياً لذ. 

 اعتقال طالب فلسطيني من الحرم الجامعي في حمص. 
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 مقدونيا
طالب الالجئون الفلسطينيون السوريون المحتجزون بتهمة دخول البالد بطريقة غير شرعية في 

للتدخل السجون المقدونية من هيئة األمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان 
من أجل اإلفراج عنهم ومساعدتهم في إيجاد حل لمشكلتهم والسماح لهم بالهجرة إلى الدول 

 .المتواجدين فيه" غازي بابا"األوروبية، كما شددوا على تحسين وضعهم المعيشي داخل كامب
شاب فلسطيني وسوري من المحتجزين في السجون المقدونية إضرابهم  (350)فيما أعلن نحو 

كانون األول من الشهر الجاري وذلك احتجاجًا على استمرار  –ديسمبر / 22ام يوم عن الطع
احتجازهم في ظروف قاسية، حيث ال تتوافر في السجون المقدونية أدنى شروط النظافة والطعام 
الصحي، إضافة إلى وضعهم في أماكن ضيقة وبأعداد كبيرة، وطالب المضربون عن الطعام 

لهم بإتمام طريقهم إلى أوروبا، يشار أن مقدونيا تعد أحد النقاط التي إطالق سراحهم والسماح 
يمر بها الالجئون الهاربون من الحرب في سورية إلى أوروبا والذين يسلكون الطريق البري 
للوصول إليها، إلى ذلك ناشد المضروبون جميع المنظمات والمؤسسات الحقوقية التدخل العاجل 

نهاء معاناتهموالفوري للعمل على إطالق   .سراحهم وا 
 

 ضحايا
لترتفع حصيلة من قضوا تحت , قضى الشاب دمحم زعطوط تحت التعذيب في السجون السورية 

يذكر أن الشاب من أبناء , الجئًا فلسطينيًا ممن وثقت مجموعة العمل أسماؤهم 282التعذيب إلى 
 .مخيم اليرموك المحاصر

 
 دمحم زعطوط
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 آخر التطورات
مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق ليلة أمس خلف دمارًا كبيرًا في قصف استهدف 

تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات عنيفة دارت على عدة محاور بين  ،الممتلكات واألبنية المأهولة
عناصر المعارضة السورية المسلحة داخل المخيم وقوات الجيش النظامي والعناصر الفلسطينية 

لمتمركزة خارج المخيم، مما أدى إلى توقف إدخال المساعدات الغذائية والصحية التي الموالية له ا
 .إلى أهالي اليرموك لألسبوع الثالث على التوالي" األونروا "تقدمها 

إلى ذلك نقل مراسلنا داخل المخيم نبأ محاولة اغتيال أبو همام نضال أحد قادة أكناف بيت 
اسفة وضعت أمام منزله،من قبل مسلحين مجهولي الهوية المقدس، حيث تم استهدافه بعبوة ن

 .الذو بالفرار، مما أسفر عن إصابة أبو همام وأحد مرافقية بجروح طفيفة

 
 استهداف مخيم اليرموك

ومن جهته أكد المدير العام للهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب في دمشق علي مصطفى 
 ،يقومون بمنع وعرقلة توزيع المساعدات على األهالي على أن المسلحين داخل مخيم اليرموك

كما  ،واتهمهم باستهداف العاملين في مجال اإلغاثة واغتيالهم لمنعهم من القيام بمهامهم اإلنسانية
يذكر أن الجيش النظامي ومجموعات الجبهة , طالبهم بالخروج من المخيم لعودة األهالي إليه

 .يومًا على التوالي{ 735}حصارًا على مخيم اليرموك منذ القيادة العامة يفرضان  -الشعبية 
وفي اإلطار عينه شهد مخيم خان شيح لالجئين الفلسطينيين تحليقًا للطيران الحربي، في حين 
تعرضت المناطق والمزارع المحيطة به للقصف بالبراميل المتفجرة مما أثار الهلع لدى سكانه 

جراء زجهم في أتون الحرب الدائرة في سورية، الذين يشتكون من أزمات معيشية ضاغطة 
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خان الشيح الطريق الوحيد الذي يصل المخيم بمدينة  –واستمرار استهداف وا غالق طريق زاكية 
 .دمشق

أما في حلب فقد تجدد انقطاع التيار الكهربائي عن منازل مخيم النيرب، حيث أكد مراسلنا بأن 
التوالي، وأن سبب انقطاع التيار الكهربائي توقف المخيم من دون كهرباء لليوم الثاني على 

فيما ال يزال سكان المخيم يشتكون حالة من عدم االستقرار واألمان  ،المحطة الحرارية عن العمل
بسبب تدهور الوضع األمني في المناطق المحيطة به، ومشاركة بعض أبنائه في القتال إلى 

لى تسجيل عدد من الضحايا والجرحى من جانب الجيش السوري ما عرضه للقصف الذي أدى إ
 .أبناء المخيم

فيما يعاني مخيم العائدين في حمص من أزمات معيشية متعددة أبرزها نقص المواد الغذائية وشح 
وبنظام , المحروقات، حيث يشتكي األهالي من استمرار انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر 

يقابل ذلك معاناة التدفئة من مادة الغاز والحطب  ،ساعة في اليوم 57ساعات محددة تصل الى 
أضعاف بسبب احتكار التجار لها، في وقت يعاني أبناء المخيم صعوبات  3والتي ارتفع سعرها 

يجاد دخل لتأمين كل تلك التكاليف والتي تسمح حواجز القوات النظامية  ،كبيرة في العمل وا 
 .السورية بتخفيفها لكن بدفع المقابل

 
 ل أهليلجان عم

أقام مركز التنمية المجتمعية في مخيم جرمانا حفاًل تكريميًا لذوي االحتياجات الخاصة حيث 
وفي نهاية الحفل تم تقديم الهدايا , وردة أمل/ أغنية بعنوان_ تضمن الحفل سكيتش مسرحي 

 .لبعض أبناء المخيم من ذوي االحتياجات الخاصة

 
 الحفل التكريمي في مخيم جرمانا
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 معتقلون 
وذلك بعد اقتحام قوات األمن السوري الحرم الجامعي " دمحم أحمد قصاد"اعتقال الطالب الجامعي 

حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة، الجدير ذكره أنه في العقد الثاني من  2152/52/51يوم 
 .من أهالي مدينة صفد في فلسطين ،العمر

 
 كانون األول الجاري  -ديسمبر 52وأرقام حتى المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات 

  الجئًا فلسطينيا سوريًا وصولوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53922)ما ال يقل عن
 .األخيرة

 (2589)  ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها
الجئًا قضوا إثر ( 568)و الجئًا قضوا تحت التعذيب،( 582)امرأة، و( 723)بينهم 

 .الجئًا قضوا بسبب القصف( 988)الجئًا أعدموا ميدانيًا، ( 88)قنصهم و
 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك

يومًا، والماء لـ ( 679)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 228)لليوم 
 .ضحية( 723)التوالي، عدد ضحايا الحصار يومًا على ( 728)

 (80)  (14348)ألف الجئ فلسطيني سورية فروا من سورية إلى بلدان الجوار منهم 
لغاية " األونروا"في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات وكالة ( 85222)و الجئًا في األردن

 .2152نوفمبر 
 العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من : مخيم الحسينية

 .يوم على التوالي( 882)
 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة

 .أيام على التوالي( 872)
 أيام بعد سيطرة مجموعات ( 677)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات

 .المعارضة عليه
 من مبانيه( %32)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 522)والي ح: مخيم درعا. 
 الوضع هادئ نسبيًا  :العائدين في حمص وحماةو  الرملو  السيدة زينبو  مخيمات جرمانا

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


