
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1828العدد: 
05-11-2017 

السورية تفتح حاجز "يلدا/اليرموك" لساعتين يومياً وتسمح بحركة الطالب  . فصائل المعارضةه.إغالقبعد أسبوعين من  "

 "واإلغاثيين عبره

 عنصر من جيش التحرير الفلسطيني يقضي تحت التعذيب على يد األمن السوري. •

 له.نقص حاد بالخدمات الطبية في مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين وسط استمرار انقطاع المياه والكهرباء عن مناز •

 هيئة فلسطينيي سورية لإلغاثة والتنمية تقيم أعراساً جماعية في أربع محافظات سورية. •



 

 ضحايا

أفاد مراسل مجموعة العمل في ريف دمشق قضاء الشاب الفلسطيني "صالح فتحي أحمد صالح" 
أحد مرتبات جيش التحرير الفلسطيني تحت التعذيب على يد عناصر األمن السوري ومجموعات 

 ة لها في مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق.موالي

 

 

 

 

 

 

 

وأضاف مراسلنا أن عناصر األمن على حاجز مخيم خان دنون اعتقلت صالح بعد مشاجرة جرت 
بينه وبين عناصر الحاجز قامت على إثرها باحتجازه يومًا وليلة، وخالل اعتقاله تم ضربه حتى 

 الموت.

ن السوري سلمت جثته لمشفى األماني في الكسوة والمشفى بدورها ونوه مراسلنا إلى أن عناصر األم
سلمت الجثة لذويها، وتم تشييعه في مخيم خان دنون بمشاركة عشرات الالجئين الفلسطينيين وسط 

 حالة غضب ونقمة على الحادثة.

 آخر التطورات 

خيم اليرموك سمحت فصائل المعارضة، يوم أمس، بعبور أهالي مخيم اليرموك عبر حاجز يلدا/م
 وذلك لمدة ساعتين، حيث شهد المعبر حركة مكثفة من قبل األهالي.



 

ووفقًا لما نقله مراسلنا فإن فتح المعبر جاء بعد جهود بذلتها المؤسسات الفلسطينية العاملة في يلدا 
عبر تواصلها مع فصائل المعارضة في البلدة، إلى ذلك أعلنت الفصائل المعارضة السورية المسلحة 

ي بلدة يلدا أنها ستسمح للطالب من مخيم اليرموك والحجر األسود والتضامن بالوصول إلى ف
مدارسهم في البلدات الثالثة التي تسيطر عليها المعارضة، كما تم السماح للعاملين بالحقل اإلغاثي 

 بالتنقل أيضًا.

 

 

 

 

 

 

لمعبر لحوالي األسبوعين يأتي ذلك بعد تأزم األوضاع المعيشية داخل المخيم بشكل كبير إثر إغالق ا
بين يلدا ومخيم اليرموك، بعد اشتباكات عنيفة دارت بين تنظيم "داعش" وفصائل المعارضة السورية 

 المسلحة.

وعلى صعيد آخر، تعاني المئات من العوائل الفلسطينية في مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب 
ي نقطة طبية داخل المخيم، باإلضافة إلى سورية من نقص حاد بالخدمات الطبية، حيث ال توجد أ

استمرار إغالق "األونروا" لمستوصفها داخل المخيم منذ عدة سنوات وذلك بحجة توتر األوضاع 
 األمنية، األمر الذي فاقم من معاناة األهالي.

مما حرم األهالي من الحصول على أي خدمة طبية بما فيها الخدمات اإلسعافية، والخدمات الطبية 
 سيطة من متابعات طبية وغيرها.الب

على التوالي، بالتزامن مع انقطاع  1308إلى ذلك يدخل انقطاع المياه عن منازل المخيم يومه 
 الكهرباء عن جميع منازل المخيم مما ضاعف صعوبات تأمين المياه عبر اآلبار االرتوازية.



 

سبب مهاجمة "داعش" للعديد من يأتي ذلك في ظل توتر أمني يشهده المخيم واألحياء المجاورة له ب
األحياء المجاورة من جهة، والقصف المتقطع بالقذائف واألسلحة الرشاشة من قبل قوات النظام 

 على المخيم من جهة أخرى.

 لجان عمل أهلي

، أربعة أعراس جماعية 2017تشرين الثاني  3نظمت هيئة فلسطينيي سورية لإلغاثة والتنمية يوم 
 وسوري، في أربع محافظات سورية.شاب فلسطيني  100لـ 

بريف  شابًا في بلدة يلدا 34وشملت األعراس التي أقيمت تحت عنوان "من األلم يولد األمل"، 
شابا في مدينة اعزاز بحلب ومحافظة  24طمة شمال مدينة إدلب، وأشابًا في قرية  42دمشق، و 

 درعا.

 

 

 

 

 

 

 

قامة فيها، أناشيد دينية وتراثية وإلقاء وتخلل األعراس الذي حضرها المئات من سكان المناطق الم
 كلمات من القائمين على الحفل، وبعض الشخصيات العامة.

ويعتبر العرس الجماعي هو األضخم منذ اندالع أحداث الحرب في سورية، وقد أقيم بدعم من 
التركية ومنظمات أخرى ساهمت في دعم العرسان وتكفلت  IHHومنظمة وقف الديانة التركي 

 يف الزواج وقدمت لهم ما يحتاجونه في بداية حياتهم الزوجية.بمصار 



 

 2017نوفمبر  -تشرين الثاني  04فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( 462( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3606• )
 امرأة.

 ( امرأة.105خابرات التابعة للنظام السوري بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والم1640• )

القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 
 ( على التوالي.1571يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم 201• )
 اليرموك.في مخّيم 

( 1148( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ )1308انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر )• 
 يومًا.

( أيام، والمخّيم 1644أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )• 
 ( يومًا.395يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي )• 
( 6( ألف، وفي مصر )17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


