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حمدان" مهدد بسبب منع النظام مواصلة عالجه، الالجئ الفلسطيني "إياد "
 "ببتر قدمه جنوب دمشق

 

 
 

 فصائل من المعارضة ترفض اتفاق معبر "يلدا اليرموك" األخير •

 فلسطينيو سورية بلغة األرقام •
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 آخر التطورات

قال مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق، أن صحة الالجئ الفلسطيني "إياد حمدان" في حالة تدهور 
 العاصمة دمشق. مستمر بسبب منع قوات النظام السوري خروجه للعالج في مشافي

عامًا مصاب بمرض انسداد الشرايين في  40وذكر مراسلنا أن المريض "إياد حمدان" البالغ من العمر 
قدمه ويستلزم خروجه للعالج، مضيفًا أنه خرج لمرة واحدة إلجراء عملية وطلب منه الطبيب المراجعة كل 

 .خمسة أيام للمتابعة

 
وافقة جديدة لفرع فلسطين عن طريق السفارة الفلسطينية وال وأشار مراسلنا إلى أن حمدان قدم ورقة م

يوجد رد حتى اللحظة، ولم يستطع مراجعة الطبيب إال مرة واحدة، ونقل مراسلنا أن حالة حمدان في 
 وستقطع قدمه إذا لم يتم عالجها. ،تراجع كل يوم وتم قطع أصبعه الثالث بسبب وصول الداء إليه

ي بأنه يمارس سياسة عنصرية بحق الالجئين الفلسطينيين، حيث يسمح واتهم ناشطون النظام السور 
 لغيرهم بالخروج للعالج في مشافي العاصمة والدخول والخروج إلى بلدات جنوب دمشق.

الجدير ذكره أن العديد من األمراض تنتشر بشكل كبير وخاصة بين األطفال والمسنين نتيجة حصار 
 الخروج من جنوب دمشق. مخيم اليرموك ومنع الفلسطينيين من

وفي جنوب دمشق أيضًا، أفاد مراسل مجموعة العمل أن فصائل "جيش االسالم" و"لواء شام الرسول" 
المعارضة للنظام السوري رفضت بنود الورقة الخاصة بمعبر يلدا مخيم اليرموك األخير وخاصة عبور 

 سيارة االسعاف لياًل من وإلى مخيم اليرموك.
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يلدا" بالنيابة عن الفصائل العسكرية في جنوب دمشق، قد وقع مع تنظيم الدولة  "تجمع مجاهدي وكان
اتفاقًا يقضي بالحفاظ على الطريق اإلنساني الواصل بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا مفتوحًا أمام حركة 

ق مساء، وفتح الطري 7صباحًا وحتى  7المدنيين، وعدم استهدافهم أو تعطيل تنقلهم اآلمن من الساعة 
صباحًا أمام سيارات اإلسعاف الخاصة بالدفاع المدني وذلك لنقل  7مساءًا وحتى الساعة  7من الساعة 

 الحاالت الطبية الطارئة من وإلى مخيم اليرموك.

يذكر أن المئات من العوائل الفلسطينية كانت قد نزحت عن مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة إثر 
 .2015م اليرموك مطلع إبريل سيطرة تنظيم "داعش" على مخي

إلى ذلك، تسبب النزاع في سورية المستمر منذ سبع سنوات بحدوث موجات تشريد كبيرة وبصعوبات 
ومعاناة لمئات اآلالف من الجئي فلسطين، إلى جانب دمار كبير النطاق للبنية التحتية وخسائر فادحة 

 في األرواح وسبل المعيشة.

ت الفلسطينية في سورية من المناطق الملتهبة، فإن الجئي فلسطين هم وبسبب قرب المخيمات والتجمعا
 من بين المجتمعات األشد تضررًا.

مخيمًا رسميًا وغير رسمي قد تعرضت للدمار أو ال يزال الوصول إليها صعبا  12إن خمسة من أصل 
 .بالنسبة للوكالة

( ألفًا باقون في 438، ال يزال هناك )( ألف فرد مسجلين لدى األونروا قبل بداية األزمة560ومن أصل )
 البالد.

( ألف فرد قد تعرضوا للتشريد مرة واحدة على األقل داخل سورية، 254أو ) %58ومن بين هؤالء، فإن 
( شخص محاصرين في مناطق محاصرة أو مناطق يصعب الوصول إليها مثل 28,900فيما ال يزال )

 محافظة درعا.و  اليرموك

( ألف الجئ فلسطيني من سورية خارج األراضي السورية، 120نالك ما يزيد على )وتقدر األونروا أن ه
 ( ألف الجئ إلى األردن.16( ألف شخص نزحوا إلى لبنان فيما نزح )31حيث أن هنالك حوالي )

وأشارت إلى أن العديدين من الجئي فلسطين من سورية في لبنان واألردن قد تم دفعهم نحو عيش وجود 
 بالمخاطر بسبب وضعهم القانوني غير المؤكد.مهمش ومحفوف 
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من عائالت الجئي فلسطين في  %90وعن أحداث جنوب سورية األخيرة، أكدت األونروا أن أكثر من 
 جلين قد فرت نتيجة تصاعد العنف المسلح الذي تفيد التقارير بأنه بدأ في العشرين من شباط المنصرم.

جئة من فلسطين شرقا من قرى جملة والشجرة وكويا ( أسرة ال200وفي بداية شهر شباط، نزحت )
 وتسيل إلى كل من المزيريب وجيلين.

( الجئ فلسطيني من أبناء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق 2000وكان حوالي )
هجروا إلى مدينة إدلب شمال سورية والواقعة تحت سيطرة قوات المعارضة السورية المسلحة، ضمن 

 ق بين النظام والمعارضة.اتفا

 
 2017أغسطس  –آب  10فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 462( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3555) •
 امرأة.

 ( امرأة.103( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1626) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1476يومه )
اية الطبية بسبب الحصار ( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرع196) •

 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.
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( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1215انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1064)

( يومًا، والمخّيم 1558أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( أيام.311كثر من )يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أ

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

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


