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اشتباكات في مخيم اليرموك تسفر عن قضاء الجئ فلسطيني وعدد من "
 "الجرحى

 

 
 

 ( سنوات.3"محمد عطا أبو عنزه" منذ ) األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني •

 .هنغاريا تبدأ باحتجاز جميع المهاجرين في "مراكز مخصصة" •

 افتتاح معرض الفنان الفلسطيني السوري مأمون الشايب في مالمو. •
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 التطورات آخر

الخميس اشتباكات وصفت بالعنيفة بين حركة "فلسطين حرة" والفصائل  –اندلعت ليل األربعاء 
الفلسطينية الموالية للنظام السوري من جهة، والمجموعات المسلحة داخل مخيم اليرموك من جهة 

 أخرى.

فرت عن قضاء الالجئ الفلسطيني "فادي عبد المجيد" أحد عناصر حركة فلسطين حرة، مما أس
 .وسقوط عدد من الجرحى من كال الطرفين

 
ومن جهة أخرى تضاربت األنباء الواردة حول خروج أوبقاء "هيئة تحرير الشام" في مخيم 

حلفائه، القاضي و  وري اليرموك، بموجب االتفاق الذي جرى بين المعارضة السورّية، والنظام الس
مقابل إخالء بلدتي الزبداني  ،بإخالء بلدتي الفوعة وكفرّيا المواليتين للنظام في الشمال السوري 

 ومضايا ومخيم اليرموك من المسّلحين.

فيما شددت الهيئة في تصريح صحفي لوكالة قاسيون على أنها باقية في مخيم اليرموك، منوهة 
خارجية بخصوص إجالء المدنيين والعسكريين من مدينتي  إلى أنها لم تجري أي مفاوضات

 )كفريا والفوعة(، شمال إدلب.
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إلى ذلك ال يزال سكان مخيم اليرموك يعانون من أوضاع إنسانية مزرية نتيجة الحصار 
( يومًا على التوالي، واالنتهاكات التي 1377المفروض على المخيم من قبل النظام السوري منذ )

داعش" بحقهم والتي أدت إلى فرار عدد كبير من أهالي اليرموك إلى الدولة "يمارسها تنظيم 
 البلدات والمناطق المتاخمة للمخيم.

ُيشار إلى أن عدد من الفصائل الفلسطينية تقاتل إلى جانب النظام السوري شكلت مجموعات 
ينية وتشارك مسلحة تقاتل إلى جانب النظام السوري، موزعة داخل وحول بعض المخيمات الفلسط

 .في بعض األحيان في معارك مؤازرة للجيش النظامي

" إلى ذلك، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمد عطا عبد الكريم ابو عنزه
ومنذ  20/7/2014للسنة الثالثة على التوالي، بعد أن اعتقلته األجهزة األمنية السورية في يوم 

عنه، وناشدت عائلته من لديه معلومات أو تمكن من رؤيته أن  ذلك الوقت ال يوجد معلومات
 .يتواصل معهم

 
يشار إلى أن مجموعة العمل تلقت العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، 
حيث تم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم 

( معتقاًل 1182ين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )على مصير المعتقل
 ( معتقلة.86فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم )
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وفي سياق الهجرة وبالد المهجر، فّعلت هنغاريا قرارها القاضي باحتجاز طالبي اللجوء الجدد، 
 نوبية أثناء بحث طلباتهم.إضافة إلى المتواجدين لديها في معسكرات على حدودها الج

عن وزارة الداخلية أن "أجهزة حماية الحدود مستعدة  3-27وجاء في بيان صدر يوم االثنين 
تماما لبدء إغالق الحدود القانوني، واحتجاز طالبي اللجوء في معسكرات على حدودها الجنوبية 

 .مارس/آذار الجاري" 28مع صربيا، ابتداًء من يوم الثالثاء، الموافق 

وكان البرلمان المجري وافق أوائل الشهر الجاري على االحتجاز المنهجي لجميع طالبي اللجوء 
 في مراكز مخصصة لذلك مؤلفة من حاويات شحن تحولت إلى أماكن احتجاز.

وقالت الوزارة إن الهدف من القيود هو "منع المهاجرين الذين ليس لهم وضع واضح من التنقل 
 البالد وفي االتحاد األوروبي، وخفض الخطر األمني من الهجرة".بحرية في المنطقة وفي 

 
ويجري العمل حاليا على بناء "سياج ذكي" مزود بكاميرات ليلية ومجسات حرارة وحركة ومكبرات 

 صوت بلغات متعددة لمنع عبور الحاجز، على أن يكتمل بناؤه في أيار/ مايو.

دة، واصفة القرارات بأنها تتعارض مع التزامات من جانبها دانت منظمات حقوقية القوانين الجدي
 .المجر الدولية بشأن طالبي اللجوء

كما حذرت المفوضية العليا لشؤون الالجئين من أن االحتجاز المنهجي "سيكون له تأثيرات 
 جسدية ونفسية رهيبة على النساء واألطفال والرجال الذين مروا بمعاناة شديدة".
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ئين الفلسطينيين والسوريين يعبرون من اليونان إلى مقدونيا وصواًل يشار أن اآلالف من الالج
لهنغاريا من أجل الوصول إلى دول اللجوء األوروبي، إال أن السلطات الهنغارية كانت تجبر من 
تعتقلهم على وضع بصماتهم فيها، فيما ينتظر آالف الالجئين على حدود تلك الدول علها تسمح 

 جوء األوروبي.لهم بالعبور إلى دول الل

وفي مالمو جنوب السويد، وإحياًء لذكرى يوم األرض الفلسطيني افتتح الفنان التشكيلي الفلسطيني 
آذار في مدينة مالمو، / 29السوري "مأمون الشايب" معرضه التشكيلي الجديد يوم أمس األربعاء 

، بحضور عدد 194عة بالتعاون مع الحزب اليساري السويدي المؤيد للقضيه الفسطينيه، والمجمو 
من الشخصيات الثقافية واألدبية السويدية والعربية في المدينة، وممثلين الجمعيات العربية 

 والفلسطينية، وحشد من الجالية العربية المقيمة في مالمو.

عماًل فنيًا، سلط خاللها الضوء على  24المعرض الذي سيستمر إلى يوم الثالثاء القادم ضم 
بيين الفلسطيني والسوري، وفن العمارة الدمشقية، والعديد من اللوحات التي هموم وشؤون الشع

تناولت تشبث الفلسطيني بأرضه من خالل إصراره على حق العودة إلى دياره، وكذلك ركز 
 الشايب على األزمة اإلنسانية التي يعيشها مخيم اليرموك المحاصر نتيجة الحصار والجوع.

في مخيم اليرموك في العاصمة السورية  1960شايب ولد عام يشار إى أن الفنان مأمون ال
دمشق، وهو فلسطيني من طيرة حيفا، درس في كلية الفنون الجميلة في دمشق قسم الرسم 

، عمل مدرسا للرسم في مخيمات الالجئين الفلسطينيين 1984والتصوير الزيتي وتخرج منها عام 
 من المعارض الفنية العربية والدولية.عاما، شارك في العديد  25في سورية ألكثر من 

 

 2017مارس  –آذار  30إحصائيات وأرقام حتى فلسطينيو سورية 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3473) •
 ( امرأة.455)

( 86بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري 1182) •
 امرأة.



 

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

 

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1377يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 195) •
 الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1083انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.891)

( يومًا، 1427أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يوما.161والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في 2016ري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( ألف الجئ فلسطيني سو 79حوالي ) •
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


