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 "داعش" يتراجع عن قرار منع وصول طالب مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة الستكمال دراستهم"

 مريض ف لسطيني يناشد إخراجه من جنوبي دمشق للعالج •
 يوماُ على حصار مخيم اليرموك لالجئين الف لسطينيين بدمشق 1515 •
 توزيع لحوم األضاحي على النازحين الف لسطينيين شمال سورية •
 النظام السوري يواصل اعتق ال الف لسطيني "محمد أيمن أبو حسين" منذ أربع سنوات •



 

 آخر التطورات

أفاد مراسل مجموعة العمل أن تنظيم "داعش" من جنوب دمشق تراجع عن قرار أصدره قبل أيام 
نين في مخيم اليرموك من الخروج إلى بلدة يلدا الستكمال يقضي بمنع الطلبة والمعلمين القاط

 طالبًا وطالبة. 700دراستهم، مع العلم أن عدد الطالب القاطنين داخل مخيم اليرموك يقدر بنحو 

وأضاف مراسلنا أن تراجع التنظيم عن قراره جاء بعد لقاء وفد شعبي من أهالي مخيم اليرموك مع 
 .نوب دمشققيادات تنظيم الدولة "داعش" ج

 
وفي السياق ناشد الالجئ الفلسطيني المريض "محمد سلوما الحايك" منظمة التحرير الفلسطينية 
واللجنة السياسية في جنوب دمشق إخراجه من المنطقة الجنوبية المحاصرة لتلقي العالج في مشافي 

 العاصمة دمشق.

شدة األوجاع التي يعانيها،  وذكر أحد الناشطين جنوبي دمشق أن الحايك يصرخ ويبكي يوميًا من
في حين شخصت الطواقم الطبية في المنطقة حالة الرجل الستيني على أنه مصاب بنقص التروية 

 ويحتاج عالجًا في مستشفيات العاصمة دمشق.

 



 

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

من جانبه يواصل جيش النظام ومجموعات القيادة العامة والفصائل الفلسطينية الموالية للنظام 
مما فتح باب معاناة كبيرة على  ،( على التوالي1515حصارها على مخيم اليرموك ألكثر من )

ماء والكهرباء وُمنع على إثره ادخال المواد الغذائية والطبية األهالي في المخيم، حيث تم قطع ال
وغيرها، وُيحظر على األهالي الخروج أو الدخول من مداخل المخيم الرئيسية والتي تسيطر عليها 

 مجموعات من األمن السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية لها.

جميع مشافي ومستوصفات المخيم في حين أدى القصف المتكرر والحصار المستمر إلى توقف 
عن العمل، وتم قضاء عدد من الكوادر الطبية بفعل القصف بالطائرات وقذائف الهاون، وزاد من 
تأزم أوضاع االهالي اقتحام تنظيم "داعش" للمخيم وسيطرته عليه بمساعدة عناصر جبهة "النصرة" 

 ت تهديدات "داعش".، حيث انسحبت العديد من الجهات اإلغاثية تح2015مطلع إبريل 

وباالنتقال إلى شمال سورية وضمن مشاريع عيد األضحى إلغاثة النازحين، وزعت هيئة فلسطينيي 
سورية لإلغاثة والتنمية لحوم األضاحي على الالجئين الفلسطينيين في منطقة جرابلس والريف 

ن صعوبات كبيرة في الشمالي لحلب، حيث يفتقد الالجئون ألبسط مقومات الحياة اإلنسانية، ويجدو 
 تأمين منازل لهم إضافة إلى غالء إيجاراتها، كذلك معاناة كبيرة من عدم توفر الماء.

 



 

في سياق مختلف يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "محمد أيمن أبو حسين" مواليد 
ام السوري في أعوام على التوالي، حيث اعتقله عناصر اللجان الشعبية التابعة للنظ 4منذ  1986

واقتادوه إلى جهة غير معلومة، وحتى اآلن لم يرد معلومات  2013 -4 -27جرمانا بدمشق يوم 
 عن مصيره أو مكان اعتقاله، وهو من أبناء مخيم اليرموك.

 

 2017سبتمبر  -أيلول  10فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

وعة العمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجم3574) •
 ( امرأة.462)

( 103( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1636) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1516يدخل يومه )

ئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار ( الجئًا والج198) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1253انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1094)

والمخّيم ( يومًا، 1589أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا..342يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

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

 ألف فلسطينيي سوري. ( آالف، وفي غزة8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


