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على اعتقاله  يوما   34مناشدات إلطالق سراح الناشط جمال حماد بعد "
 "في السجون السورية

 
 

 

 اشتباكات متقطعة في مخيم اليرموك 

 أهالي مخيم جرمانا يشتكون من تفاقم أزماتهم االقتصادية 

  أطفال مخيم خان الشيح يحتفلون بنهاية عامهم الدراسي 

 استمرار اعتقال األجهزة االمنية السورية ألبناء مخيم الرمل يزيد من معاناة سكانه 

  الجئ  588األمن السوري يفرج عن أحد أبناء مخيم خان الشيح ويستمر باعتقال

 فلسطيني

  اليرموك في يلدااستئناف توزيع المساعدات الغذائية على أبناء مخيم 
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 آخر التطورات
ناشد عدد من الناشطين الهيئات والمنظمات وكافة المسؤولين الفلسطينيين، بالعمل على اإلفراج 

وجميع المعتقلين الذين ال شأن لهم في " جمال حماد"عن مسؤول الهالل االحمر الفلسطيني 
وكان حماد قد حاول الخروج من مدخل مخيم اليرموك بعد اقتحامه من  ،الصراع الدائر في سوريا

لى اآلن لم يتم  ،ليتم إعتقاله من قبل أحد األفرع األمنية السورية عند حاجز المخيم ،قبل داعش وا 
 .يومًا دون معرفة مصيره أو مكان اعتقاله 34اإلفراج عنه وقد مرَّ على اعتقاله 
ي اعتقلت العديد من الكوادر الطبية واإلغاثية العاملة في مخيم يشار إلى أن قوات األمن السور 

كذلك تم إستهداف مشافي  ،في حين تم تصفية العديد منهم تحت التعذيب في السجون ،اليرموك
والتي قضى خاللها عدد من الكوادر الطبية  ،مشفى فلسطين وفايز حالوةو  المخيم كمشفى الباسل

 .األجهزة الطبيةو  والمستلزماتواإلسعافية مع دمار في البناء 
وباإلنتقال إلى جنوب العاصمة دمشق فقد شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين يوم أمس 

وجبهة " داعش"اشتباكات متقطعة بين المجموعات الفلسطينية المسلحة من جهة، وتنظيم الدولة 
يث ال يزال تنظيم ح ،النصرة من جهة أخرى، دون أن تسفر عن تقدم ملحوظ لكال الطرفين

من مساحة المخيم، في حين يسيطر الجيش النظامي % 07يسيطر على حوالي " داعش"
 .% 47والمجموعات المسلحة الموالية له على 

أما من الجانب المعيشي فيعاني من تبقى أوضاعًا مأساوية نتيجة عدم توفر المواد الغذائية 
يشار  ،جاء المخيم ألكثر من عام ونصف العامواستمرار انقطاع المياه والكهرباء عن جميع أر 

ألف كانوا محاصرين في المخيم نزح منهم اآلالف إلى البلدات المجاورة بعد  81إلى أن حوالي 
 .داعش لليرموك مطلع إبريل نيسان الفائت-اقتحام تنظيم الدولة 

تفاقم أزماتهم أما في ريف دمشق ال يزال سكان مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين يعانون من 
اإلقتصادية، التي تجلت بارتفاع إيجار المنازل وازدياد الطلب عليها، مما دفع األهالي للعيش في 

وارتفاع نسب البطالة بينهم، يأتي ذلك في وقت تقل فيه المساعدات المقدمة من ،ظروف خانقة
 .ياتهمالهيئات الخيرية واألونروا، والتي ال تغطي إال الجزء اليسير من تكاليف ح

ويشتكي سكان المخيم من عدم توفر بعض خدمات البنى التحتية وخاصة تلك المتعلقة بالصرف 
بحل مشاكل الصرف الصحي  ،الصحي، حيث ناشد األهالي سابقًا المسؤولين عن خدمات المخيم

منعت سكان المخيم من التنقل والحركة، كما يعانون من استمرار و  والتي تفاقمت بشكل كبير
عالوة على أن مخيم جرمانا ،الكهرباء والمياه عن جميع أرجاء المخيم لفترات زمنية طويلة انقطاع
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وخاصة  ،يشهد ازدحامًا كبيرًا بسبب حركة النزوح الكبيرة من المخيمات الفلسطينية في دمشق
 .مخيم اليرموك والحسينية والسبينة بعد أحداث الحرب التي طالت مخيماتهم

بارقة أمل ولزرع البسمة في وجوه األطفال بعدما غابت عن وجوههم جراء وعلى صعيد آخر وفي 
استمرار معاناتهم وحالة القلق والخوف التي تضرب أبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق جراء 

بمقرها داخل المخيم حفل " سامر محمد الصيد" أقامت روضة الشهيد ،قصف محيط منازلهم
حيث كان حضور األهل  ،والثانية األولىام الدراسي للمرحلة وذلك مع انتهاء الع ،لنهاية العام
وقدم األطفال خالله لوحات فنية زرعت البهجة في قلوبهم وقلوب األهالي الذين  ،والحفل مميزاً 

إضافة إلى  ،يعيشون في حالة رعب شديد ومتواصل خوفًا من استهداف الجيش السوري لهم
عالوة على معاناة األهالي معيشيًا واستمرار  ،استمرار األمن السوري اعتقال أبناءهم عبر حواجزه

 .زاكية-قطع الطرق الواصلة للمخيم ماعدا طريق خان الشيح 

 
 في مخيم خان الشيح انتهاء العام الدراسي

لى الساحل السوري حيث يشتكي أهالي مخيم الرمل في الالذقية من استمرار حمالت الدهم  وا 
تزيد من و  واالعتقال التي تقوم بها األجهزة االمنية السورية بين الحين واآلخر لمنازل المخيم

حيث تقوم المجموعات الفلسطينية الموالية للنظام السوري بمداهمة بيوتهم والسيطرة  ،معاناة سكانه
كما يعاني شباب المخيم من مالحقة األجهزة األمنية السورية  ،على بعضها واتخاذها مقرات لها

مما اضطر العديد منهم للهروب خارج  ،من أجل الخدمة اإللزامية في جيش التحرير الفلسطيني
و يعيش أهالي مخيم الرمل في الالذقية حالة من الهدوء وسط استمرار معاناتهم ،البالد

ع أسعار المواد التموينية، إضافة إلى غالء إيجارات االقتصادية حيث يشتكي األهالي من ارتفا
 .المنازل
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 مخيم الرمل في الالذقية

 إفراج
هو من أبناء و  بعد اعتقاله في مدينة قطنا" عدي رجا "أفرجت قوات األمن السوري عن الطالب 

" عرطوز"وكان عناصر اللجان الشعبية التابعة للجيش النظامي في منطقة  ،مخيم خان الشيح
 .عامًا منذ ثالثة أيام( 80" )رجا" بريف دمشق قد اعتقلت 

معتقاًل فلسطينيًا في السجون السورية منذ  188يشار إلى أن مجموعة العمل قد وثقت أسماء 
معتقل من أبناء مخيم خان  07م بداية أحداث الحرب في سورية ال يزال مصيرهم مجهواًل منه

 .الشيح
 

 لجان عمل أهلي 
، سلة خضار وفواكه جديدة 8877وزعت هيئة اإلغاثة العالمية بالتعاون مع الهيئة الخيرية أمس 

بعد " 7الخير األصيل "ربطة خبز في منطقة يلدا على أبناء مخيم اليرموك ضمن حملة  8777و
مشاريع  4بالتعاون مع الهيئة الخيرية قد نفذت و  العالمية وكانت هيئة اإلغاثة ،توقفها ليوم واحد

ووزعت الهيئة الخيرية  ،سلة خضار وفواكه 7777، وسلة غذائية 3777مشتركة قدمت فيها 
ربطة خبز  3077و" فيفا فلسطين الماليزية" علبة حليب أطفال بالتعاون مع مؤسسة  8877

 .قدمتها الخيرية
والتي  ،في سوريا يعانون جراء استمرار أحداث الحرب في سوريا يذكر أن الالجئين الفلسطينيين

وتحول بعض منها إلى ساحات معارك بين طرفي  ،وصل تأثيرها إلى المخيمات الفلسطينية
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وفي ظل انتشار البطالة وانعدام الموارد المالية  ،في حين هاجر أهلها خارج مخيماتهم ،الصراع
 .ائية مصدر عيشهم الوحيدوعمليات التهجير غدت المساعدات الغذ

 
 في منطقة يلداتوزيع المساعدات 
 

 1122/ مايو ــ أيار / 21الالجئون الفلسطينيون في سورية احصاءات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 13944)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش : مخيم اليرموك •

( 133)يومًا، والماء لـ ( 323)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 483)لليوم 
 .ضحية( 233)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجئًا في ( 216483)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  (81) •
الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 46111)الجئًا في لبنان، ( 226411)و األردن
 .7788لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 242)

من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 234)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 338)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه
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 .من مبانيه %(31)حوالي يومًا النقطاع المياه عنه ودمار ( 492)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :ل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرم •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


