
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فلسطيني يقضي جراء سقوط قذائف هاون على منطقة جسر فكتوريا بدمشق •

 استمرار القصف واالشتباكات بين قوات النظام وداعش في مخيم اليرموك •

 األمن السوري يفرج عن أحد أبناء مخيم العائدين حمص •

 للنكبة 70الفلسطينيون في سورية يحيون الذكرى  •

 المزيد من الالجئين الفلسطينيين السوريين يحصلون على الجنسيات السويدية والهولندية •

 2021 العدد:
17-05-2018 

 "سوء الخدمات الطبية يهدد حياة العشرات من المرضى في مخيم دير بلوط"



 

 ضحايا

قضى الالجئ الفلسطيني "نضال محمود" من أبناء 
جراح أصيب بها مخيم السبينة بريف دمشق، متأثرًا ب

جراء سقوط قذائف هاون، أثناء تواجده في منطقة جسر 
 فكتوريا بدمشق. 

من جانبها ذكرت وسائل إعالم موالية للنظام السوري أن 
القذائف التي أطلقها تنظيم "داعش" على مبنى بالقرب 
من جسر فيكتوريا وسط العاصمة السورية دمشق أسفر 

 آخرون. 20عن مقتل شخصين وإصابة 

 

 آخر التطورات

عّبر المهجرون في مخيم دير بلوط عن خشيتهم على حياة العشرات من المرضى المتواجدين 
داخل المخيم، وذلك بسبب سوء الخدمات الطبية وعدم توفر إال بعض الخدمات البسيطة التي ال 
تكفي للحفاظ على حياة المرضى، خصوصًا فيما يتعلق بالمصابين بأمراض تحتاج للرعاية 

دائمة كمرضى القلب والكلى، فيما ُسجلت حالة الوفاة األولى داخل المخيم نتيجة نقص ال
فقد قضى الالجئ "مهند سخنيني" أول أمس إثر إصابته بسكته قلبية  ،الخدمات والرعاية الطبية

 أدت إلى وفاته على الفور.

 



 

ر بلوط الذي أقيم إلى ذلك أكد ناشطون لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن مخيم دي
بالقرب من منطقة "جنديرس" التابعة لعفرين شمالي سوريا، يفتقر للعديد من الخدمات األساسية، 
فيما يشتكي المهجرون من عدم توافر المياه وقلة المواد الغذائية إلى جانب النقص الحاد 

 بالخدمات الطبية.

ومدفعي استهدف أحياء متفرقة تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق لقصف جوي 
منه، بالتزامن مع اندالع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري وعناصر "داعش" على عدة 
محاور استخدمت فيها األسلحة المتوسطة والثقيلة، فيما تواردت األنباء عن وقوع العديد من 

 اإلصابات من الطرفين.

أحد أبناء مخيم « شادي بكرا»الفلسطيني  في غضون ذلك أفرج األمن السوري عن الالجئ
 ، بعد اعتقاله لقرابة ست سنوات. 2018مايو  - أيار 15العائدين في حمص يوم أمس الثالثاء 

 
من جانبهم يشتكي سكان مخيم العائدين بحمص من حمالت الدهم واالعتقاالت التي تشنها قوات 

اإلجراءات األمنية المشددة التي  النظام السوري بين الحين واآلخر على منازل المخيم، ومن
فرضها النظام على المخيم، حيث أقامت األجهزة األمنية السورية أسوارًا حديدية وترابية على 
محيطه، وجعلت له منافذ محددة يمر من خاللها أبناء المخيم، وذلك تحت ذريعة حماية المنطقة 

 من مجموعات المعارضة المسلحة.

ت الحسينية والنيرب ودير بلوط وأعزاز وخان الشيح وخان دنون بدورهم أحيا أهالي مخيما
لنكبتهم، رغم ما تعرضوا له من قصف وحصار وتشريد والموت  70والعائدين بحمص الذكرى الـ 



 

غرقًا وقنصًا، جابت شوارع مخيم خان دنون بريف دمشق، مؤكدين تمسكهم بحقهم بالعودة إلى 
فارة األمريكية إلى القدس المحتلة، مشددين على أنها فلسطين، منددين بصفقة القرن ونقل الس

 العاصمة األبدية لفلسطين. 

إلى ذلك أقيمت عدد من المعارض واألنشطة التراثية، التي جسدت الواقع الصعب ومعاناة ومأساة 
 وحتى اليوم.  1948الشعب الفلسطيني منذ عام 

يعيشها الشعب الفلسطيني في دول ويأتي إحياء ذكرى النكبة هذا العام في ظل نكبات جديدة 
عدة، كما هو حال ما يشهده مخيم اليرموك من قصف وتدمير وأزمة إنسانية حادة، وتهجير لعدد 

 من سكانه من جنوب دمشق إلى الشمال السوري.

في سياق مختلف شهدت األشهر األخيرة ارتفاعًا ملحوظًا بعدد الالجئين الفلسطينيين السوريين 
ى الجنسيات الهولندية والسويدية، وذلك بعد أن حققوا الشروط القانونية للحصول الذين حصلوا عل

 عليها حيث تختلف الشروط بين البلدين.

وبحسب القانون الهولندي فإنه يحق للفلسطيني السوري التقديم على الجنسية الهولندية بعد مضي 
قيقه لمستوى معين من تعلم ثالثة أعوام من تواجده على األراضي الهولندية باإلضافة إلى تح

 اللغة الهولندية.

في حين يمكن لالجئ الفلسطيني السوري ممن أتم تواجده في السويد أربع سنوات التقديم على 
الجنسية السويدية، وال تشترط السويد حتى اآلن أي شروط أخرى للحصول على جنسيتها، في 

ن في السويد شرط أن يكون أحد حين تمنحها مباشرة لألطفال من فلسطيني سورية المولودي
 والديهما حاصل على اإلقامة الدائمة في السويد.

وبشكل عام تعد هولندا والسويد من الدول التي تساعد قوانينها الالجئين اكتساب جنسيتها في 
 حين تتشدد دول مثل ألمانيا والدنمارك في ذلك.

 

 



 

 2018مايو  -أيار  16فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3747) •
 ( امرأة.465)

( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم 1674) •
 ( إناث.106)

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –عات الجبهة الشعبية حصار الجيش النظامي ومجمو  •
 ( على التوالي.1762يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 206) •
 الحصار غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

ليرموك منذ ( يومًا وعن مخّيم ا1497انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1346)

( يومًا، ودمار أكثر 593يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي. %80من 

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

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


