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في أول أيام عيد الفطر المئات من العوائل الفلسطينية في الغوطة "
 "الشرقية بريف دمشق تعاني من ويالت الحصار

 
 
 

 مسيرة وزيارة لمقبرة الشهداء في مخيم اليرموك في أول أيام عيد الفطر. 

  السوري يعتقل عائلة فلسطينية من مخيم جرمانا في ريف دمشقاألمن. 

 اعتقال الجئ فلسطيني من أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب. 

  (1860)  في المخيمات والتجمعات  5102الجئاً فلسطينياً قضوا حتى نهاية حزيران
 .الفلسطينية في سورية
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 آخر التطورات
عائلة فلسطينية موزعة على أحياء دوما وزملكا وحزة وحمورية تمضي أول " 052"ما ال يقل عن 

أيام عيد الفطر المبارك وسط معاناة حادة من نقص حاد في المواد الغذائية بسبب الحصار 
 .0202الخانق الذي يفرضه الجيش النظامي على أحياء الغوطة الشرقية منذ مطلع أيلول 

ة على تلك العائالت التي فقدت معظمها مصادر دخلها بسبب الحصار المشدد ألقى بظالله الثقيل
الحصار والحرب، وبحسب مراسلنا فإن معظم تلك العائالت ال تحصل على أية مساعدات وأن 
بعضها يفطر على الحساء فقط، وفي حال استطاعت إحداها شراء كيلو واحد من األرز فهي 

 .تفطر عليه لعدة أيام

 
 يةإحدى أحياء الغوطة الشرق

إلى ذلك يشتكي األهالي من عدم تمكنهم من الحصول على أي مساعدات إغاثية مقدمة من 
في العاصمة دمشق، " األونروا"، فانتشار القناصة حال دون وصولهم إلى مقرات "األونروا"وكالة 

 .والتي تمتنع األخيرة عن إيصال مساعداتها إلى الغوطة الشرقية
م عبر مجموعة العمل جميع الجهات الدولية وعلى رأسها ومن جانبهم جدد األهالي مطالبته

، والجهات الرسمية الفلسطينية والسفارة الفلسطينية في دمشق، ومنظمة التحرير، "األونروا"
يصال المساعدات  والمؤسسات اإلغاثية العربية واألوروبية العمل على وضع حد لمعاناتهم وا 

 .اإلغاثية العاجلة إليهم
انطلقت في شوارع مخيم اليرموك، صباح األمس، مسيرة بمشاركة من تبقى وعلى صعيد آخر 

من أبنائه المخيم داخله، رفع المشاركون خاللها اليافطات والشعارات المنددة باالعتقاالت 
من ثم توجهت المسيرة إلى مقبرة  واالغتياالت السياسية، والمطالبة بفك الحصار عن المخيم

 .الزهور على قبور الشهداء الشهداء حيث تم وضع أكاليل
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ُيشار أن مخيم اليرموك يخضع لحصار كامل من قبل الجيش النظامي والفصائل الفلسطينية 
 .يومًا على التوالي (052)الموالية له منذ حوالي 

 
 من مسيرة مخيم اليرموك

وفي موضوع مختلف أكد ناشطون لمجموعة العمل أن عناصر من قوات األمن السوري قاموا 
عامًا،  (55)الشاب بالل الدرباس : تحام منزل عائلة من بيت درباس، حيث اعتقلت كل منباق

 .عاماً  (22) عامًا، والشابة ناريمان تميم  (20)وزوجته مجدولين تميم 
فيما لم يعرف سبب أو مكان االعتقال، الجدير بالذكر أن مخيم جرمانا يشهد إجراءات أمنية 

النظامي بالتدقيق الشديد على حركة ودخول األهالي إلى بلدة مشددة حيث تقوم حواجز الجيش 
 .جرمانا

 35 بشار الدربي" وفي ذات السياق أقدمت قوات األمن السوري على اعتقال الالجئ الفلسطيني
علمًا أنه يعمل سائق حافلة .من أبناء مخيم النيرب، وذلك أثناء تواجده في مدينة حلب عاماً 

 .مخيم النيرب -على خط حلب  (ميكروباص)
معتقاًل فلسطينيًا في السجون السورية منهم  505الجدير ذكره أن مجموعة العمل وثقت أسماء 

 .معتقلة فلسطينية الزال مصيرهم مجهوالً  52
 

 احصائيات
الجئًا فلسطينيًا قضوا حتى نهاية  (0682)أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن 

وذلك إثر استهدافهم المباشر داخل مخيماتهم وتجمعاتهم في سورية،  ،0205حزيران -شهر يونيو
الجئًا في مخيم درعا جنوب  (055)و الجئًا في مخيم اليرموك بدمشق، (0255)حيث قضى 
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الجئًا قضوا في مخيم  (55)، وآخرين في مخيم خان الشيح بريف دمشق (022)و سورية،
ضحية في مخيم  (56)كما وثقت المجموعة  ،ضحية في مخيم النيرب بحلب (82)الحسينية، و

آخرين في مخيم  (52)ضحية في مخيم العائدين بحمص، و (58)و السبينة بريف دمشق،
ضحية في مخيم جرمانا بريف  (05)، وضحية في مخيم السيدة زينب (50)، وحندرات بحلب

 (06)وضحية في مخيم العائدين بحماة،  (00)و في تجمع المزيريب بدرعا، (05)و دمشق،
 (8)و ضحية في مخيم خان نون بريف دمشق، (08)و ضحية في مخيم الرمل في الالذقية،
 .ضحايا في تجمع ركن الدين بريف دمشق (5)و ،ضحايا في تجمع الذيابية بريف دمشق

 
 5172/ يوليو  -تموز  71فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا في  (02.860) إلى خارجها منهم ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية  80 •
ذلك وفق احصائيات وكالة و  الجئًا في مصر، (8222)الجئًا في لبنان،  (50222)األردن و

 .0205لغاية فبراير " األونروا"
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (28)أكثر من  •
الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم  استمرار حصار: مخيم اليرموك •

يوماً  (202)يومًا، والماء لـ  (602)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (052)
 .ضحية (000)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

والي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ ح: مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي (820)
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (800)

أيام بعد سيطرة مجموعات  (605)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%02)اع المياه عنه ودمار حوالي أيام النقط (550)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


