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السلطات المقدونية تقطع الكهرباء والماء ...إليقاف إضرابهم عن الطعام"
 "عن الالجئين المحتجزين لديها

 
 

 

 شاب فلسطيني يقضي تحت التعذيب في سجون النظام. 
 (110) بدمشقعلى انقطاع المياه في مخيم اليرموك  مأيا. 

 عودة التيار الكهربائي إلى مخيم النيرب بحلب. 
 اعتقال الجئ فلسطيني في مدينة حمص. 

 السفارات التركية تستمر بإيقاف التأشيرات لالجئين الفلسطينيين السوريين. 
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 ضحايا
تحت التعذيب في السجون " رأفت محمود التوبة"وردت أنباء لمجموعة العمل عن قضاء الشاب 

السورية، يذكر أنه من أبناء مخيم العائدين في مدينة حمص، وهو في العقد الثاني من العمر، 
، فيما لم يتسن لمجموعة 2013/1/17من أهالي قرية صفورية في فلسطين، وكان قد اعتقل منذ 

 .تأكد من صحة الخبر من مصدر آخرالعمل ال

 
 رأفت محمود التوبة

 آخر التطورات
في مدينة اسكوبيا المقدونية، لمجموعة العمل " غازي بابا"أكد أحد الالجئين المحتجزين في سجن 
الجئًا سوريًا وفلسطينيًا مستمرين بإضرابهم عن " 054"من أجل فلسطينيي سورية أن حوالي 

سلطات السجن على قطع الماء والكهرباء عنهم وذلك كإجراء عقابي  الطعام بالرغم من إقدام
 .إلجبارهم على إيقاف إضرابهم عن الطعام

وعن تفاصيل االحتجاز، قال الالجئ الذي طلب عدم ذكر اسمه خوفًا من تعرضه لمضايقات 
من  الجئًا من نساء وشباب وأطفال بينهم العشرات "054"من قبل الشرطة المقدونية أن حوالي 

الالجئين الفلسطينيين يحتجزون في السجن المقدوني في ظروف معيشية قاسية منذ مدة تتراوح 
أشهر، كما أكد الالجئ وقوع عدد من االعتداءات عليهم حيث تعرض عدد  5و يوماً  05بين 

 .منهم للضرب المبرح
ئ وعن مكان االحتجاز قال الالجئ أنهم محتجزون بمكان ضيق حيث ال يوجد ماء داف

لالستحمام بالرغم من برودة الطقس األمر الذي أدى إلى إصابة العديد من األطفال بأمراض 
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جلدية وتنفسية، مشيرًا أن الطبيب المسؤول عنهم يرفض تقديم أي عالج لهم، أما عن الطعام 
منوهًا أن جميع  ،فيقتصر على بعض الزبدة والمربى ورغيف خبز وأحينًا بعض السردين المعلب

سباب باإلضافة إلى عدم اإلفراج عنهم قد أدت إلى إضرابهم عن الطعام األمر الذي تلك األ
واجهته السلطات المقدونية بمزيد من التضيق حيث قطعت عنهم الكهرباء والماء في محاولة 
لثنيهم عن االستمرار بإضرابهم الذي بدأ منذ عدة أيام، فيما أكد استمرار الالجئين باإلضراب عن 

 .ى يتم اإلفراج عنهم كما حصل مع البعض منهم قبل عدة أسابيعالطعام حت
وعن أسباب االعتقال يقول الالجئ المحتجز أن السلطات المقدونية تحتجزنا باعتبارنا شهود على 
المهرب الذي تولى نقلنا من اليونان إلى مقدونيا حيث كان من المفروض أن نتابع رحلتنا باتجاه 

وخالل تواجدنا بإحدى المنازل في مقدونيا قامت الشرطة بمداهمة دول الشمال األوروبي لكن 
 .الشقة التابعة للمهرب حيث ألقت القبض عليهم منذ عدة أسابيع

 
 السجون المقدونية

فيما جدد مطالبته للسفارة الفلسطينية في بلغاريا ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية والمنظمات 
ومؤسسات حقوق اإلنسان والناشطين والحقوقيين التدخل للعمل على الدولية على رأسها األونروا 

 .وضع حد لمعاناتهم واطالق سراحهم الستكمال طريقهم للوصول إلى شمالي أوروبا
يذكر أن مقدونيا أصبحت أحد المحطات التي يمر بها الالجئون الفلسطينيون الهاربون من 

وصولهم إلى اليونان فمقدونيا وبعدها الحرب الدائرة في سورية حيث يكملون طريقهم بعد 
 .يستكملون وجهتهم
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أما في سورية فيدخل انقطاع المياه عن منازل مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق يومه 
على التوالي في ظل أزمة معيشية وصحية قاسية يعاني منها المخيم المحاصر منذ ( 114)

القيادة  –النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية حيث تمنع حواجز الجيش  ،يوماً ( 504)حوالي 
العامة إدخال المواد التموينية والطبية إلى المخيم باستثناء كميات قليلة يتم إدخالها عن طريق 

الجئًا بسبب ) 151)بعض المنظمات الدولية بشكل متقطع، يذكر أنه راح ضحية ذلك الحصار 
 .نقص التغذية والخدمات الطبية

من " طالل غريري " سجل اعتقال األجهزة األمنية السورية لالجئ الفلسطيني أما في حمص فقد 
وتم اقتياده إلى جهة مجهولة وذلك قبل عدة  ،مكان عمله في محطة جندر الحرارية بمدينة حمص

 من أهالي مدينة صفد في فلسطين ،أيام، يذكر أن الشاب في العقد الخامس من العمر
التركية في لبنان بإيقاف إصدار تأشيرات الدخول لالجئين  وفي سياق مختلف تستمر السفارة

الفلسطينيين السوريين في لبنان وسورية وذلك دون إبداء األسباب، األمر الذي أجبر المئات من 
فلسطينيي سورية إلى سلوك الطرق البرية الخطيرة للوصول إلى األراضي التركية حيث يتم 

ن المعابر البرية تطلب تأشيرات دخول منهم، يذكر أن دخولهم إليها بطريقة غير شرعية حيث أ
 .تركيا تسمح بدخول الالجئين السوريين إلى تركيا دون تأشيرات

وعلى صعيد شهدت منازل مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب عودة التيار الكهربائي إليها 
طرة الجيش السوري وذلك بعد انقطاعها ألربعة أيام متواصلة، ويذكر أن المخيم يخضع لسي

 .النظامي، ويعتبر من المناطق االستراتيجية بحلب وذلك لقربه من مطار النيرب العسكري 

 
 إصالح التيار الكهربائي في مخيم النيرب

 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 كانون األول الجاري  -ديسمبر72في سورية احصائيات وأرقام حتى  الفلسطينية المخيمات 
  الجئًا فلسطينيا سوريًا وصولوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 72922)ال يقل عن ما

 .األخيرة
 (2590) فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها  ةضحي

الجئًا قضوا إثر ( 768)الجئًا قضوا تحت التعذيب، و( 782)وامرأة، ( 752)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 ( 675)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 585)لليوم 

 .ضحية( 752)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 775)
 (85 ) (14348)ألف الجئ فلسطيني سورية فروا من سورية إلى بلدان الجوار منهم 

لغاية " األونروا"في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات وكالة ( 87555)الجئًا في األردن و
 .4410نوفمبر 

 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية
 .يوم على التوالي( 887)

 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة
 .أيام على التوالي( 877)

 أيام بعد سيطرة مجموعات ( 672)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات
 .المعارضة عليه

 من مبانيه( %25)ودمار حوالي  يومًا النقطاع المياه عنه( 752)حوالي : مخيم درعا. 
 الوضع هادئ نسبيًا  :العائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9?source=feed_text

