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والحرب تفاقم من ..أطفال اليرموك يدعون لالعتصام لفك الحصار عنهم"
 "معاناة الفلسطينيين بحمص

 
 

 

 بعد اختبار سبر المعلومات طالب الشهادة الثانوية يعودون إلى مخيم اليرموك. 

  المتاخمة لمخيم خان الشيح يثير حالة من التوتر بين سكانهقصف المناطق. 

 "الوفاء األوروبية  حملة بعد احتجازهم في مطارها، السلطات القبرصية تسمح لوفد

 .بدخول أراضيها
  حل قضيتهم واإلفراج لفلسطينيو سورية في سجن كرموز بمصر يجددون مناشدتهم

 .نهمع

  لفلسطيني سوريا في تركياالهيئات اإلغاثية تمد يد العون. 
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 آخر التطورات
دعا أطفال مخيم اليرموك  "معًا لفك الحصار على مخيم اليرموك"ضمن سلسلة نشاطات 

ظهرًا أمام مركز  12يوم الخميس القادم الساعة  "صرخة طفل"العتصام جماهيري تحت عنوان 
الطبية التي تتحدث عن إصابة تأتي هذه الدعوة بعد التقارير , دعم الشباب في مخيم اليرموك

واستمرار  ،حاالت باليرقان في مخيم اليرموك معظمهم من األطفال وكبار السن 701أكثر من 
ومنع  ،117حصار المخيم من قبل الجيش السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية له لليوم 

ومنع دخول ورش  ،باإلضافة إلى قطع الكهرباء والماء ،دخول المساعدات الغذائية والطبية
 .مما ينذر بارتفاع أعداد الضحايا وانتشار األمراض المزمنة ،الصيانة

طالبًا وطالبة من أبناء اليرموك إلى المخيم بعد أن تجاوزوا اختبار  66فيما ُسجل يوم أمس عودة 
 –يناير / 76سبر المعلومات من أجل التقدم إلمتحان شهادة الثانوية العامة، يشار أنه في يوم 

المتحان  5071-07-52أعلنت مديرية تربية دمشق بتحديد يوم السبت  5071/ كانون الثاني
طالب البكالوريا غير النظاميين الذين يدرسون في مخيم اليرموك والراغبين بالتقدم المتحان 
الثانوية العامة على خلفية قرار وزارة التربية باشتراط وجود تسلسل دراسي لدى الطالب أو تجاوز 
هذا االمتحان، وكانت منظمة التحرير قد نشرت أسماء العشرات من الطالب ممن وافقت األجهزة 

 .األمنية السورية على خروجهم من مخيم اليرموك

 
 عودة الطالب إلى مخيم اليرموك

كما شهد المخيم دخول ثالث عائالت إليه وخروج عدد من الحاالت المرضية الصعبة للعالج في 
 .مشافي دمشق
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غضون ذلك التزال المعاناة مستمرة في مخيم العائدين بحمص مع استمرار أحداث الحرب  في
من جانبه نقل مراسل مجموعة العمل صورًا من واقع المخيم المرير وبعض األزمات  ،في سورية

الشراء التي يعتمد عليها و  المعيشية الخانقة التي يتعرض لها أبناء المخيم حيث تشهد حركة البيع
م من تجار األحياء المجاورة تراجعًا مستمرًا في ظل المضايقات األمنية عند دخولهم المخي

األدوية، ونوه المراسل أن و  األلبسةو  ما نجم عنه ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية ،للمخيم
األسعار داخل المخيم هي ضعف األسعار خارجه، وذلك بسبب التشديد األمني وابتزاز عناصر 

الجيش السوري بشكل عام وعناصر حواجز المخيم بشكل خاص، فيما يشتكي األهالي حواجز 
ليرة (  510 -550) من ارتفاع أسعار مواد التدفئة حيث وصل سعر ليتر مادة المازوت مابين 

وأشار المراسل أن عناصر  ،ليرة سورية  (5000 _ 3500)أما سعر أسطوانة الغاز  ،سورية
يمنع دخولها و  ش السوري يشترطون أن التخرج اسطوانة الغاز إال فارغةحاجز المخيم التابع للجي

ويقع توفير الغاز على عاتق صاحب األسطوانة سواء ُوجد الغاز أم لم  ،للمخيم إال مملوءة
وفي السياق ذاته أجبر انقطاع التيار الكهربائي لفترات زمنية طويلة وغالء أسعار .يوجد

 .بالرغم من ارتفاع وغالء سعره ،لجوء للحطب للتدفئة والطبخالمحروقات أهالي المخيم إلى ال

 
 مخيم العائدين بحمص

ومن جهة أخرى شهد مخيم خان الشيح بريف دمشق يوم أمس تحليقًا للطيران الحربي تزامن ذلك 
مع قصف المناطق والمزارع المتاخمة له، مما أثار موجة من الهلع بين سكانه الذين يعانون من 
استمرار توتر األوضاع األمنية في المناطق المجاورة لهم، مما جعل مخيمهم عرضة للقصف 

دد من القذائف والبراميل المتفجرة التي نجم عنها وقوع العديد من الضحايا والجرحى وسقوط ع
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بينهم، إلى ذلك يشكو األهالي من استمرار تعرض الطريق الوحيد الذي يصل بين المخيم 
والمناطق المجاورة له وهو طريق زاكية للقصف والقنص ما انعكس سلبًا على وضعهم المعيشي 

نها نقص حاد بالمواد الطبية والغذائية وذلك بسبب االنقطاع المتكرر وخلق أزمات عديدة م
 .للطرقات الواصلة بين المخيم ومدينة دمشق

وفي سياق مشابه تعاني المئات من العائالت الفلسطينية التي تقطن مخيم جرمانا لالجئين 
ألهالي من الفلسطينيين من أزمات معيشية قاسية أبرزها األزمات االقتصادية حيث يشتكي ا

ارتفاع إيجارات المنازل وأسعار المواد التموينية، وانتشار البطالة ويشار أن المئات من العائالت 
الفلسطينية كانت قد نزحت إلى المخيم خالل الشهور الماضية وذلك هربًا من الحصار والقصف 

 .واالشتباكات التي استهدفت مخيماتها
 

 قبرص
يق حملة الوفاء األوربية إلى أراضيها وذلك بعد أن قامت سمحت السلطات القبرصية بدخول فر 

ساعة  24باحتجازهم في مطار الرنكا لمدة  5071/كانون الثاني  –يناير / 56يوم أمس اإلثنين 
إلى ذلك أكدت مصادر أن قرار السماح لوفد الحملة  ،ومنعتهم من دخول األراضي القبرصية

كون رئيس الحملة أمين أبو راشد يحمل الجنسية  ،بالدخول جاء بعد تدخل السلطات الهولندية
 .الهولندية

يذكر أن أبو راشد كان قد وصل الرنكا من روتردام في مهمة إنسانية يتفقد من خاللها أوضاع 
الجئ فلسطيني من سورية بعد أن قامت حملة الوفاء بإمدادهم بالوجبات الغذائية  500أكثر من 

 .في األيام السابقة

 
 الوفاء األوربية أمين أبو راشدرئيس حملة 
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 مصر
جدد الالجئون الفلسطينيون السوريون والسوريون المعتقلون في سجن كرموز بمصر مناشدتهم 
لألمم المتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية للتدخل من أجل 

معتقلون من السفير الفلسطيني حل قضيتهم واإلفراج عنهم والتخفيف من معاناتهم، كما طالب ال
بزيارتهم واإلطالع على أوضاعهم المزرية وتأمين احتياجاتهم اإلنسانية، والتدخل لدى السلطات 

 .المصرية من أجل إخالء سبيلهم في أسرع وقت ممكن
الجئًا فلسطينيًا من سورية، وذلك " 16"تجدر اإلشارة إلى أن السلطات المصرية قامت باعتقال 

من  51تجزتهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا انطالقًا من الشواطئ التركية في بعد أن اح
 .الشهر الماضي

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

فلسطينيًا، وذلك لرفض جميع " 16"عن جميع المحتجزين السوريين في حين استمر باعتقال 
البلدان المحيطة في سورية استقبالهم، حيث تم تخير الالجئين بين ترحيلهم إلى سورية أو بقائهم 

 .في السجن
 

 تركيا
الفلسطينية الالجئة من وزعت هيئة علماء فلسطين في الخارج معونات مالية على العائالت 

كذلك وزعت الهيئة العامة لشؤون الالجئين الفلسطينيين في  ،سوريا إلى تركيا في عدة مناطق
وبطانيات على العائالت الفلسطينية  ،سلاًل غذائية IHH تركيا بالتعاون مع هيئة اإلغاثة العالمية

 .لتركيةبمحافظة غازي عينتاب ا (nizip) الالجئة من سوريا في منطقة نزب
وكانت الهيئة قد وزعت قبل أيام فرش وحرامات للعائالت الفلسطينية المحتاجة في مدينة كّلس 

طن من حطب  3كذلك وزعت ،حرام 10فرشة و 10حيث قدمت هيئة اإلغاثة العالمية  ،التركية
 .التدفئة لمركز االيواء المؤقت في كلس

سوريا إلى تركيا بسبب قصف مخيماتهم يذكر أن آالف الالجئين الفلسطينيين قد فروا من 
وتشير  ،واليوجد إحصائيات ثابتة لعددهم لعدم ثبات إقامتهم في تركيا ،ودخولها في الصراع الدائر

 - 3000التقديرات إلى أن عدد الالجئين من فلسطيني سوريا والمقيمين في تركيا يبلغ بين 
 .(اأنطاكي)موزعين في مدينة اسطنبول وغازي عينتاب وهاتاي  1000
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 7102يناير  –كانون الثاني  72احصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصولوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 72922)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

 .ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها (2624)  •
النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 120)انقطاع الكهرباء منذ أكثر من و  على التوالي،( 220)لليوم 
 .ضحية( 763)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 041)

الجئًا ( 04241)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم   (80) •
لغاية نوفمبر  "األونروا"في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات وكالة ( 47111)و في األردن

5072. 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 422)
 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي: مخيم السبينة •

 .أيام على التوالي( 447)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 144)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه %(21)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 711)حوالي : مخيم درعا •
ادئ نسبيًا الوضع ه :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 


