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يادة العامة تمنع الق –"حواجز النظام والجبهة الشعبية 

 مدنيي مخيم اليرموك من تلقي العالج"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  .العشرات من كبار السن في مخيم اليرموك ال يملكون قوت يومهم• 

النظام السوري يتكتم على مصير الفلسطيني "محمد سليمان" وولديه • 

 .للعام الرابع

توزيع مساعدات غذائية في مخيم خان دنون ووجبات إفطار في قدسيا • 

 .مصومخيم ح
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 آخر التطورات 

يعاني أصحاب الحاالت المرضية الحرجة من عدم توافر العالج في مخيم 

 –اليرموك، حيث تمنع حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

 القيادة العامة المدنيين من الخروج لتلقي العالج في مشافي دمشق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً لمراسلنا فإن أحد المرضى تم قطع أجزاء من قدم ه إثر تفاقم حالته ووفقا

الصحية، حيث يعاني المريض من انسداد شريان فخذي أيسر، وهو بحاجة 

للخروج مرة كل خمسة أيام الستكمال عالجه، فيما تمنعه الحواجز بحجة 

عدم وجود موافقة من قبل فرع فلسطين، بالرغم من خروجه مرة واحدة 

دمشق، إال أنه  سابقاً إلجراء عملية في قدمه عن طريق سفارة فلسطين في

 وبعد عودته منع من الخروج الستكمال العالج.

 

وفي سياق ليس ببعيد، أكد مراسل مجموعة العمل في مخيم اليرموك، أن 

ً معيشية صعية في ظل  أهالي مخيم اليرموك المحاصر يعانون أوضاعا

ً أن أكثر  غياب المؤسسات وشح في تقديم المساعدات لهذا العام، مضيفا

هذه األوضاع هم العجزة وكبار السن حيث اليملكون قوت  المتضررين من

 قوتهم.

 

وزادت صعوبة األوضاع على األهالي بعد فرض تنظيم داعش سيطرته 

على المخيم، حيث غادرت المؤسسات اإلغاثية من داخل المخيم إلى مناطق 
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الجوار، في حين انحصر نشاطها هذا العام وتراجع بشكل كبير في تقديم 

 المساعدات.

  

وأشار مراسلنا أن أهالي المخيم ومن بينهم العشرات او المئات من كبار 

ً على ما تقدمه بعض المطابخ الخيرية خالل شهر  السن يعتمدون حاليا

رمضان، وعلى المساعدات المالية التي تقدمها األونروا والتي ال تلبي 

 حاجة األهالي للعيش الكريم في ظل الغالء الذي تغرق به اسواق جنوب

 دمشق.

 

وفي موضوع مختلف، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني 

"محمد خير سليمان" وولديه نايف وأحمد منذ اربعة أعوام، حيث اعتقلهم 

عناصر األمن السوري ومجموعات القيادة العامة على حاجز مخيم 

 .2013اليرموك في الشهر األول من عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت عنهم وعن مصيرهم أو مكان اعتقالهم، ومنذ ذلك الحين ال يتوفر معلوما

من جانبها ناشدت العائلة جميع الجهات والناشطين في سورية المساعدة 

 بمعرفة مصير أفراد عائلتها.

يشار إلى أن مجموعة العمل تلقت العديد من الرسائل والمعلومات عن 

ً على الرغم من صعوبات  المعتقلين الفلسطينيين، حيث تم توثيقها تباعا

توثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير المعتقلين ال
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( معتقالً 1608وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )

 ( معتقلة.100فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم )

 

 لجان عمل أهلي

 وزعت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني مساعداتها الغذائية على

عدد من العائالت الفلسطينية في مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين 

 بريف دمشق. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( وجبة إفطار صائم في قدسيا ومخيم حماة لالجئين 280ووزعت الهيئة )

( طفالً يتيماً ومن ذوي 150الفلسطينيين في مدينة حماة، وقامت بإفطار ل )

 االحتياجات الخاصة في مخيم العائدين بحمص.

شرفت هيئة فلسطين الخيرية على طبخ وجبات اإلفطار لالجئين فيما أ

الفلسطينيين ضمن مطبخها الخيري في جنوب دمشق، حيث وزعت 

الوجبات خالل الثالثة أيام الماضيةعلى األهالي في مخيم اليرموك 

 والنازحين منه الى المناطق المجاورة.

 

 2017و يوني –حزيران  17فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من 3521• )

 ( امرأة. 463توثيقهم بينهم )

( معتقلين فلسطينيين في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام 1608• )

 ( امرأة. 100السوري بينهم )
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القيادة العامة على  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 

 ( على التوالي. 1426مخيم اليرموك يدخل يومه )

( الجئاً والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية 196• )

 بسبب الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك. 

( يوماً وعن مخيم 1161ذ أكثر )انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر من• 

 ( يوماً. 1012اليرموك منذ )

أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ • 

( أيام، والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من 1505)

 ( يوماً. 239)

( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي )• 

( 31، في حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )2016

( آالف، 8( آالف، وفي تركيا )6( ألف، وفي مصر )17ألف، وفي األردن )

 وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.


