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ليرموك يرفع حصيلة ضحايا فلسطينيي سورية قضاء الجئين في مخيم ا"
 "(3487إلى )

 

 
 

 سنوات 5منذ  النظام السوري يتكتم على مصير الصحفي الفلسطيني "مهند عمر" •

 أهالي مخيم النيرب يشتكون من انتشار الحشرات والقوارض في مخيمهم •

عى في يوم العمال العالمي: تجمع عمال فلسطينيي سورية في لبنان هّمنا العّمال وسنس •

 لتأمين فرص عمل لهم
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 آخر التطورات

( ضحية وذلك بعد قضاء 3487ارتفعت حصيلة ضحايا الالجئين الفلسطينيين السوريين إلى )
 .الالجئ "علي خالد" والالجئ "محمد منصور" الجَئين في مخيم اليرموك المحاصر وهما

 2017 /4 /29يوم حيث قضى "علي محمد علي خالد" من أبناء مخيم السبينة برصاص قناص 
في إحدى المناطق الواقعة بين مخيم اليرموك والحجر األسود، مع اإلشارة أن مجموعة العمل 

 .( ضحية قضوا برصاص القناصة302)وثقت 

كما قضى "محمد نصر منصور" جراء االشتباكات العنيفة التي اندلعت منذ يومين بين تنظيم 
موك والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى "داعش" وهيئة تحرير الشام في مخيم الير 

 .واالصابات بين صفوف الطرفين، وهو أحد مقاتلي هيئة تحرير الشام

 
" في غضون ذلك، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني الصحفي "مهند محمد عمر

للسنة الخامسة على التوالي دون معرفة مصيره، حيث قام فرع أمن الدولة باقتحام مکتب قناة 
بتهمة مواالته للمعارضة السورية بحسب مواقع مقربة من  2012-4-29العالم واعتقاله يوم 

 وري.النظام الس

درس  ،)متزوج وله ولدان(1985وولد الصحفي الفلسطيني مهند عمر في مخيم اليرموك عام 
األدب العربي في جامعة البعث بحمص، وبدأ حياته العملية الصحفي مهند العمر متنقاًل في 
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عمله الصحفي في "مؤسسة القدس الدولية" ثم إلى قناة العالم اإلخبارية في دمشق، وعمل في 
 صوت فلسطين.و  بلدناو  النهضةو  ة: قاسيون صحف عديد

واستطاع الدخول الى الجوالن  2011أيار/ مايو  15وشارك في مسيرة العودة إلى الجوالن 
 المغتصب مع مجموعة کبيرة من الشباب الفلسطيني.

ومع بداية الثورة السورية بدأ يكتب على صفحته في الفيسبوك كتابات تتحدث عن اوضاع 
خاصة بعد أحداث مخيم الرمل الجنوبي في و  فلسطنيين وعن ممارسات النظام القمعيةالسوريين وال

 الالذقية، ثم اعتقل ومنذ ذلك الحين اليوجد معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله.

 
( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام 1188يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت حتى اآلن )

 ( معتقلة87السوري منهم )

ذلك يشتكي سكان مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب شمال سورية من انتشار إلى 
الحشرات الضارة والقوارض والروائح الكريهة، نتيجة قيام المزارعين باستخدام المياه اآلسنة لسقاية 
أراضيهم المجاورة للمخيم، مما قد يهدد الصحة العامة، ويسبب أضرار بيئية وأخطار صحية على 

 اطنين في تلك المنطقة.الق

وبدورهم ناشد أهالي المخيم جميع الجهات المعنية والمسؤولين في وكالة األونروا بحلب، بالعمل 
على إيجاد حل لمشكلتهم، من خالل البدء بتنفيذ عملية رش مبيدات مضادة للحشرات، ووضع 

 آلية للقضاء ع القوارض التي باتت تشكل هاجسًا بالنسبة لهم.
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من انتشار مرض )حبة حلب( اللشمانيا أو مايسمى "ذبابة الرمل" والذي يعتبر من  كما حذروا
األمراض الخطيرة التي تنتشر في مدينة حلب ألان اللشمانيا يعتبر مرضا طفيلي المنشأ ينتقل 

 عن طريق قرصة ذبابة الرمل.

تتنتقل قفزًا وهي حشرة صغيرة جدًا ال يتجاوز حجمها ثلث حجم البعوضة العادية لونها أصفر و 
 .ويزدادا نشاطها لياًل وال تصدر صوتًا لذا قد تلسع الشخص دون أن يشعر بها

 وتنقل ذبابة الرمل طفيلي اللشمانيا عن طريق مصه من دم المصاب )إنسان أو حيوان كالكالب
ثم تنقله إلى دم الشخص التالي فينتقل له المرض ويزداد انتشارها في المناطق  القوارض(و 

 .الريفيةو  يةالزراع

وفي لبنان، أكد تجمع عمال فلسطينيي سورية بمناسبة اليوم العالمي للعمال على ضرورة تأمين 
وتأمين قروض  ،عيشة كريمة للطبقة العاملة من فلسطينيي سورية من خالل تأمين فرص عمل

 حسنة ألصحاب المشاريع الصغيرة، وفتح عالقات واسعة مع المؤسسات النقابية الدولية
والتجمعات النقابية والتشبيك معها، من أجل التخيف من وطأة اللجوء الجديد والعبء المادي 

 ورفع المستوى المعيشي لفلسطينيي سورية في لبنان.

 

 2017مايو  –أيار  1فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

بينهم ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم 3487) •
 ( امرأة.455)

( 87( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1187) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1383يدخل يومه )

نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب ( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة 195) •
 الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.
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( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1114انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.965)

( يومًا، 1458أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.192نظامي منذ أكثر من )والمخيم يخضع لسيطرة الجيش ال

، في 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 85حوالي ) •
( 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 )


