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مجموعة العمل تنشر حقيقة تسجيالت األطعمة التي نشرتها داعش في "
 "مخيم اليرموك

 
 

 "يؤكد حل مشكلة إقامات الفلسطينيين السوريين المتواجدين في لبنان" أبو مرزوق. 

  الدواء على النازحين من أهالي اليرموك في بلدة يلداهيئة فلسطين الخيرية توزع. 

 مؤسسة جفرا تستمر بتعبئة المياه لسكان مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

 حملة إفطار صائم للفلسطينيين في درعا جنوب سورية. 

  عائلة فلسطينية سورية في البقاع الغربي في  022توزيع مساعدات غذائية على

 .لبنان

  لفلسطينيي سورية في غازي عنتاب التركيةتوزيع حصص غذائية. 
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 آخر التطورات
انتشرت في اآلونة األخيرة على مواقع التواصل االجتماعي العديد من الفيديوهات التي تظهر فيها 
األطعمة والخضار والحلويات منتشرة داخل أسواق مخيم اليرموك، تلك التسجيالت اعتمد عليها 

اإلعالميين الذين خضعوا البتزازه وتهديداته، أو الذين تم شراء وأنصاره وبعض " داعش"تنظيم 
ذممهم، بتلميع صورة التنظيم أمام اإلعالم عبر اإلدعاء أن التنظيم هو الذي يدخل المواد 

 .ويوزعها على األهالي المحاصرين
وحول تلك التسجيالت قام مراسل مجموعة العمل داخل مخيم اليرموك بالبحث عن الموضوع 

طلب عدم الكشف  -ل األهالي وبعض الناشطين في المخيم عن حقيقته، حيث أكد أحدهم وسؤا
 :قائالا  -" داعش"عن هويته خوفُا من 

 
 صور األطعمة التي نشرت داخل أسواق مخيم اليرموك

إن جميع المواد التي أصبحت متوفرة في أسواق المخيم تأتي من بلدة يلدا المجاورة، وأن العديد "
داعش أو المحسوبين عليها يقومون ببيعها لألهالي بأسعار غالية جداا مقارنة مع من عناصر 

 ."الوضع المعيشي للمحاصرين داخل المخيم
أن السلطات السورية ومنذ اقتحام داعش لمخيم اليرموك "فيما يضيف أحد الناشطين داخل المخيم 

ببيال المجاورتين للمخيم بعد قد سهلت بشكل كبير وصول المساعدات الغذائية إلى بلدتي يلدا و 
أن منعت ذلك طيلة األشهر الماضية، وبالتالي فقد توافرت المواد الغذائية التي يقوم العديد من 

 !!".تجار الحرب ومنهم منتمون لداعش ببيعها لألهالي بأربعة أضعاف ثمنها على األقل
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ات هو فقط لإلعالم إن تسجيل فيديو الحلوي"ومن جانب آخر أضاف أحد األهالي لمراسلنا 
ولتجميل صورة داعش، فكيف ألهالي المخيم الذين ال يملكون ثمن كيلو سكر أن يشتروا 

 !!".الحلويات ؟؟
ومن جانبه أشار مراسلنا إلى حالة الخوف والقلق التي تواجه أهالي اليرموك خاصة الناشطين 

ح دور التنظيم وبعض الذين يقوم التنظيم بتهديدهم بالقتل في حال نقلوا أي معلومة تفض
المحسوبين عليه داخل المخيم، حيث أكد أن جميع من قابلهم طلبوا عدم ذكر أسمائهم خوفُا على 

 .حياتهم
الجدير بالذكر أن ما يسمى بالمكتب اإلعالمي لوالية دمشق المحسوب على داعش كان قد نشر 

صر داعش بإعدام عدد من يظهر فيه قيام عنا" قطف العمالء"يوم أمس تسجيالا مصوراا بعنوان 
 .سكان المخيم إما بالذبح أو بإطالق الرصاص

" موسى أبو مرزوق "وباالنتقال إلى لبنان حيث أعلن 
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن 
انتهاء مشكلة اإلقامات التي تواجه الالجئين 

 .الفلسطينيين السوريين في لبنان
سورية التوجه  أنه باستطاعة الالجئين من"مؤكداا 

إلى مراكز اإلقامات وأن القرار صدر بهذا 
" أبو مرزوق "، الجدير بالذكر أن إعالن "الخصوص

 .جاء كنتيجة لزيارة أبو مرزوق للواء عباس إبراهيم المدير العام لألمن العام اللبناني
 

 لجان عمل أهلي
المجاورة لمخيم اليرموك، تستمر صيدلية هيئة فلسطين الخيرية التي أنشأت في إحدى المناطق 

بتوزيع الدواء بشكل مجاني على المرضى من مخيم اليرموك وأهل بلدة يلدا، ويأتي ذلك في إطار 
 .محاولة الهيئة التخفيف من تبعات الحصار والنزوح الذي تعرض له أهالي اليرموك

ي مخيم خان وفي سياق ذي صلة يستمر قسم الخدمات التابع لمؤسسة جفرا بتعبئة المياه ألهال
الشيح بريف دمشق، وذلك في محاولة من المؤسسة التخفيف من معاناة أهالي المخيم 
المحاصرين والذين يعيشون حالة من القلق والخوف جراء استمرار تعرض مخيمهم للقصف 
بالبراميل المتفجرة والصواريخ وقذائف الهاون، أما من الناحية المعيشية فيشتكي سكان مخيم خان 
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خان الشيح مما آثر سلباا  –من أزمات معيشية خانقة نتيجة استمرار اغالق طريق زاكية الشيح 
 .عليهم وأدى إلى فقدان العديد من المواد الغذائية من المخيم

 
 ألهالي مخيم خان الشيحتعبئة المياه 

المتواجدين في ألمانيا بحملة إفطار للفلسطينيين  –إلى ذلك فقد قامت مؤسسة األيادي الرحيمة 
ألف فلسطيني استفادوا من  03مدينة درعا جنوب سورية، وأوضح القائمون على الحملة أن 

، التي كانت قد أطلقتها المؤسسة، ونوهوا أن الحملة ُمستمرة في عملها 5302مشروع رمضان 
 .حتى نهاية شهر رمضان المبارك

 
 وب سوريةحملة إفطار للفلسطينيين المتواجدين في مدينة درعا جن

وبالتعاون مع لجنة  ،فيما قامت كل من جمعية الهالل القطري وجمعية اإلرشاد واإلصالح
حصة غذائية على العائالت الفلسطينية السورية " 533"فلسطينيي سورية في لبنان بتوزيع 
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حملة إفطار "المهجرة، والمقيمة في البقاع الغربي شمال لبنان، وذلك ضمن حملة خيرية بعنوان 
 .والتي تستهدف العائالت الفلسطينية السورية والفلسطينية اللبنانية المتواجدة في لبنان" صائم

أما في تركيا فقد قامت لجنة فلسطينيي سورية في تركيا بتوزيع عدداا من الحصص الغذائية 
 المقدمة من حملة الوفاء األوروبية وهيئة علماء فلسطين في الخارج على العائالت الفلسطينية
المتواجدة في مدينة غازي عنتاب التركية، هذا وكانت اللجنة قد وزعت سابقاا سلل غذائية على 
فلسطينيي سورية المتواجدين في مدينة ديار بكر جنوب تركيا، في حين قدمت مساعدات مالية 

عائلة ( 10)عائلة فلسطينية في مدينة كيليس، واطلعت على أوضاع حوالي  063إلى ما يقارب 
نية متواجدة في مدينة أزميت وبورصة ويالوا، واطلعت على أوضاعهم المعيشية، وقدمت فلسطي

 .لهم حصصاا غذائية

 
 توزيع الحصص الغذائية في تركيا

 5102/ يوليو  -تموز  3الالجئون الفلسطينيون في سورية إحصائيات وأرقام حتى
الجئاا في ( 03.600) ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  03 •

الجئاا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6333)الجئاا في لبنان، ( 20033)األردن و
 .5302لغاية فبراير " األونروا"

 .ألف الجئاا فلسطينياا سورياا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 06)أكثر من  •
ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم استمرار حصار الجيش النظامي : مخيم اليرموك •

يوماا على ( 596)الماء لـ و  يوماا،( 036)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 006)
 .ضحية( 006)التوالي، عدد ضحايا الحصار 
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .على التوالي يوماا ( 600)

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

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 033)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 03)دمار حوالي أيام النقطاع المياه عنه و ( 110)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبياا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


