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رغم النداءات المتكررة ...استمرار النقص الحاد بالخدمات الطبية في مخيم
درعا وبلدة المزيريب.
• قصف متبادل واشتباكات متقطعة بين النظام و"داعش" جنوب دمشق.
• توزيع بعض المساعدات على العائالت الفلسطينية السورية في بعلبك.
• الدرك التركي يعتقل أحد أبناء مخيم اليرموك على خلفية ارتباطه بداعش.

آخر التطورات
تستمر معاناة مئات العوائل الفلسطينية بالرغم من النداءات المتكررة التي أطلقها
الالجئون الفلسطينيون في مخيم درعا وبلدة المزيريب ،والتي ناشدوا فيها وكالة "األونروا"
والمؤسسات الدولية العمل على توفير الخدمات الطبية والصحية لهم إال أن النقص
الحاد بالمواد الطبية ومواد اإلسعاف األولي ما يزال مستم اًر ،األمر الذي أدى إلى توقف
معظم المستوصفات والنقاط الطبية عن العمل إثر استهدافها بالقصف بشكل متكرر.

ووفقاً لمراسلنا فإن األهالي يعانون من صعوبة كبيرة بتأمين اإلسعافات األولية واألدوية

العالجية للعديد من جرحى القصف الذي يستهدف المخيم والبلدات المحيطة به،

خصوصاً مع انقطاع الطرق واستمرار االشتباكات في محيط المخيم.
يذكر أن وكالة "األونروا" كانت قد أوقفت جميع خدماتها في مناطق المعارضة جنوب
سورية وذلك بحجة توتر األوضاع األمنية في تلك المناطق األمر الذي ينعكس سلب ًا

على الالجئين الفلسطينيين في مخيم درعا وبلدة المزيريب.

وفي موضوع مختلف ،قال مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق ،أن قوات النظام
السوري والمجموعات الموالية لها استهدفت أول أمس حي التضامن المجاور لمخيم
اليرموك بقذائف المدفعية ،في حين أطلق التنظيم ثالثة قذائف هاون على محيط دوار
البطيخة غرب المخيم ،وقذيفة في محيط شارع نسرين المحاذي لحي التضامن.
وأورد مراسلنا وقوع اشتباكات متقطعة بين التنظيم وقوات النظام على محاور القتال في
مخيم اليرموك ،بالتزامن مع تعزيز "داعش" من قواته وعتاده جنوب دمشق.
يأتي ذلك في ظل استمرار وصول تعزيزات عسكرية للنظام إلى األحياء التي يتواجد
فيها تنظيم داعش جنوب العاصمة دمشق تمهيداً لعملية عسكرية تمكنه من بسط
سيطرته على كامل العاصمة السورية بعد أن تمكن من السيطرة على الغوطة الشرقية.
وباالنتقال إلى تركيا ،حيث ألقت الشرطة التركية القبض على الالجئ الفلسطيني "مهند
فرهود" أبو عبد اإلله" أحد أبناء مخيم اليرموك جنوب دمشق ،وبحسب صفحات إعالمية
على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك ،أن سبب االعتقال جاء على خلفية تعامله
سابقاً مع تنظيم داعش ،ولم يتسن لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية التأكد

من صحة الخبر من مصادر موثوقة.

وكان فرهود المسؤول السابق للمجلس المحلي في مخيم اليرموك التابع للمعارضة
السورية ،وبعد ذلك أنشأ هيئة إغاثية تحت مسمى هيئة مخيم اليرموك اإلغاثية.
وتعرض في الشهر التاسع من عام  2016لالعتقال من قبل تنظيم "داعش" بتهمة
تعامله مع جهة تابعة للمعارضة السورية ،على الرغم من قربه وتعامله مع عناصر
التنظيم ،وقبل عدة أشهر خرج من مخيم اليرموك المحاصر برفقة عائلته إلى تركيا،
بعد دفع المال لحواجز النظام السوري التي تحاصر المخيم.

لجان عمل أهلي
وزع مركز بعلبك لمؤسسة بيت أطفال الصمود حصص النظافة الشخصية المدعومة
من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ،UNDPعلى األسر الفلسطينية النازحة من سورية
والمقيمة في مخيم الجليل ومدينة بعلبك والمسبح.

ُيشار أن عدد الالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان ،يقدر بحسب إحصائيات
األونروا حتى نهاية كانون األول عام  2016بحوالي ( )31ألف.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  15نيسان  -ابريل 2018
• ( )3694حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم
بينهم ( )467امرأة.
• ( )1674معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم

( )106إناث.

مخيم
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
اليرموك يدخل يومه ( )1730على التوالي.

• ( )206الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية
مخيم اليرموك.
بسبب الحصار غالبيتهم في ّ
مخيم
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1465يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
اليرموك منذ ( )1314يوماً.
• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )562يوماً،
ودمار أكثر من  %80من مبانيه تدمي اًر كامالً وجزئي.

• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية
 ،2016في حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ()31
ألف ،وفي األردن ( )17ألف ،وفي مصر ( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف،
وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

