
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "مجموعة العمل: مخيم اليرموك يعيش كارثة حقيقية"

 ضحية جديدة من الفلسطينيين في سجون النظام السوري •

 نداء استغاثة إلنقاذ آالف األطفال في مخيم الركبان جنوب سورية •

 أزمات معيشية مركبة تواجه الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان •
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14-07-2018 



 

 ضحايا

قضى الالجئ الفلسطيني "سامر سليم جربوع" تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وذلك 
 سنوات. 5بعد اعتقاله من قبل المخابرات السورية منذ ما يقارب 

ووفقًا لذويه فقد استلمت العائلة شهادة وفاة دون معلومات إضافية، من جانبه أعلن فريق الرصد 
من أجل فلسطينيي سورية عن ارتفاع حصيلة الالجئين الفلسطينيين  والتوثيق في مجموعة العمل

 ضحية. 526الذين قضوا تحت التعذيب إلى 

 

 آخر التطورات

أكد إبراهيم العلي رئيس قسم األبحاث في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في تصريح لـ 
لعاصمة السورية دمشق، "فلسطين أون الين" أن مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب ا

أيار الماضي، إثر  - "يعيش كارثة حقيقية"، منذ استعادة النظام السوري السيطرة عليه في مايو
 معارك مع تنظيم الدولة والمعارضة المسلحة.

وأوضح العلي أن المخيم "لم يشهد عودة حقيقية لسكانه، وأن عودة السكان لم تكن سوى مجرد 
 ي لبيوتهم المدمرة، فيما ال يزال المخيم يعيش وقع كارثة حقيقية".زيارات تفقدية لبعض األهال

 



 

وذكر العلي لصحيفة "فلسطين"، أن بعض سكان المخيم حاولوا العودة لبيوتهم وتنظيفها إلى 
جانب الشوارع التي أصابها الدمار، غير أن استحالة الحياة الخالية من عدم توفر الماء والكهرباء 

ومات العامة فيه أعادتهم إلى حيث أتوا، مشدًدا على أن المخيم خاٍل تماًما والبنى التحتية والمق
 من السكان، وأن أكثر ما فيه بعض المكاتب التابعة للفصائل الفلسطينية.

ونوه إلى أن ما يشاع من عملية إعادة إعمار المخيم ال يزال في "حيز الوعود" غير المحددة 
ل فرق الدفاع المدني والفرق المختصة لرفع الركام وفتح بمواعيد حقيقية، مشيًرا إلى عدم دخو 

 الطرق لتهيئة الوضع إلعادة البنية التحتية.

وأضاف "كل ما يمكن لمسه وجود دعوات من قبل األهالي ومؤسسات المجتمع األهلي 
الفلسطيني ومسؤولين في منظمة التحرير لضرورة إعادة إعمار المخيم، وكذلك هناك وعود من 

السورية بذلك، إال أنه حتى اللحظة ال يوجد خطوات عملية على األرض تشير إلى الحكومة 
 ذلك".

ولفت العلي إلى أن سكان مخيم اليرموك "ال زالوا يتوزعون ما بين ُمهّجر خارج سوريا أو نازح 
داخليا في المدن والبلدات السورية، مبيًنا أنهم يعيشون في ظل معاناة شديدة بسبب ارتفاع نسبة 

 بطالة وتدهور الوضع االقتصادي.ال

وشّدد على أن النازحين من أبناء المخيم قد فقدوا األمل بالعودة لمنازلهم رغم رغبتهم الشديدة بعد 
 ما شاهدوا حجم الدمار الذي حل بالمخيم، وما تال ذلك من عمليات نهب وسرقة لممتلكاتهم.

ك، رغم ما يمثله المخيم من شاهد وعبر العلي عن أسفه الستمرار معاناة سكان مخيم اليرمو 
أساس على قضية الالجئين الفلسطينيين، مؤكًدا أن تدمير المخيم ال يصب إال في مصلحة 

 االحتالل اإلسرائيلي الساعي إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وفي سياق آخر أطلق القائمون على النقاط الطبية في مخيم الركبان للنازحين على الحدود 
، نداء استغاثة للمنظمات اإلنسانية والمعنية وأصحاب الضمائر الحية، إلنقاذ عشرات األردنية

 A.األطفال ممن يعانون من اإلسهال الشديد والتهاب الكبد الوبائي 



 

وأشاروا إلى أن أسباب مرض األطفال يعود الرتفاع درجات الحرارة وشّح المواد الغذائية والصحية 
آالف  4ا أن عدد األطفال المصابين باإلسهال وصل لحوالي والمياه الصالحة للشرب، وأكدو 

 حوالي ألف طفل. Aطفل، وعدد المصابين بالتهاب الكبد الوبائي فئة 

وطالب األطباء المؤسسات اإلغاثية بتسليط الضوء على معاناة النازحين وتأمين المواد الطبية 
  لألعداد الكبيرة من المرضى خاصة األطفال والنساء والشيوخ.

الجدير ذكره أن آالف الالجئين الفلسطينيين والسوريين نزحوا من مناطق سكنهم في جنوب سورية 
بسبب األعمال العسكرية بين النظام والمعارضة المسلحة وأعمال القصف بالبراميل والصواريخ 

 من قبل النظام السوري والطائرات الروسية.

 
طينيين السوريين الذين ُهجروا إلى لبنان، من جانب آخر، يواجه اآلالف من الالجئين الفلس

أزمات معيشية مركبة من أبرزها الوضع القانوني المتعلق بإمكانية الحصول على إقامة نظامية 
داخل لبنان، وصعوبًة تأمين فرص العمل حيث يحظر على الالجئين رسميًا العمل، مما يعرضهم 

 اريفهم اليومية.لالبتزاز وقبول العمل بأجور متدنية جدًا التغطي مص

كما يعاني الشباب الفلسطيني من صعوبات كبيرة في الحصول على فرص الستكمال الدراسة 
الجامعية داخل لبنان وذلك الرتفاع تكاليف التعليم الخاص في ظل ارتفاع معدالت البطالة 

 والمصاريف اليومية للعوائل الفلسطينية في لبنان.

الجئ فلسطيني سوري لجؤوا إلى لبنان بحسب إحصائيات  " ألف31الجدير بالذكر أن أكثر من "
 وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا".


