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العدد1962 :

"أكثر من  1500عائلة تحت الحصار في مخيم اليرموك"

• الجئان فلسطينيان يقضيان في معارك النظام ضد داعش جنوب دمشق
• طفل من أبناء مخيم اليرموك يقضي جراء إصابته بشظايا قصف النظام السوري
• نداء مناشدة للتكفل بعالج فلسطيني سوري مهجر في مخيم عين الحلوة

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني "أيمن حسين شحادة" خالل مشاركته القتال إلى جانب قوات النظام
السوري ضد تنظيم "داعش" جنوب دمشق.
كما قضى الالجئ الفلسطيني "غازي عدنان غازي" أثر االشتباكات المندلعة في حي القدم بريف
دمشق بين تنظيم داعش من جهة وقوات النظام السوري من جهة أخرى.
بدوره نقل مراسل مجموعة نبأ قضاء الطفل الفلسطيني "حمزة غياث المطلق" ( 16عاماً) داخل

مخيم اليرموك ،جراء إصابته بشظايا قصف قوات النظام السوري مخيم اليرموك ،وبذلك يرتفع عدد
الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا من أبناء مخيم اليرموك منذ بداية الحرب المندلعة في سورية إلى
( )1083ضحية.

آخر التطورات
يواجه أكثر من ( )1500عائلة في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين حصا اًر مشدداً من قبل

قوات النظام السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية لها ،عالوة على استهدافه بالصواريخ وقذائف
الهاون.
حيث فرض على أهالي البلدات المجاورة لمخيم اليرموك (يلدا -ببيال -بيت سحم) إغالق آخر منفذ
ألبناء المخيم بعد تهديدهم بالقصف ،من جانبها اغلقت المعارضة السورية المسلحة في بلدة يلدا
يوم أمس ،حاجز العروبة بالسواتر الترابية وبشكل كامل ،مما فاقم معاناة األهالي بشكل كبير
خصوصاً فيما يتعلق بتأمين العالج للمرضى والمواد الغذائية األساسية.

في غضون ذلك سادت حالة من الهدوء الحذر في مخيم اليرموك بعد أيام من القصف العنيف
وحي الحجر األسود وحي القدم ،حيث قضى فيها طفل فلسطيني
الذي تعرض له مخيم اليرموك ّ
ّ
وعدد من اإلصابات بين المدنيين ،من أبناء المخيم.

وقالت مصادر إعالمية موالية للنظام السوري أن قوات النظام تستهدف بشكل عنيف منذ فجر يوم
أمس بالصورايخ ،مواقع ونقاط تنظيم "داعش" في الحجر االسود جنوب العاصمة.
من جانب آخر نشرت مواقع إعالمية تابعة لتنظيم داعش ،صور  10قتلى من قوات النظام السوري
تم سحب جثثهم خالل المواجهات العنيفة التي شهدها حي القدم جنوب دمشق ،إصافة إلى دمار
ّ
دبابتي وعربة  BMBقال التنظيم أنه استهدفها ،وذخائر ورشاشات اغتنمها عناصره.
باالنتقال إلى لبنان يعاني الالجئ الفلسطيني السوري "تيسير عبد هللا محمد العمر" البالغ من العمر
( )38عاماً ،من أبناء مخيم اليرموك المهجر إلى منطقة مخيم عين الحلوة في لبنان من التهاب
مزمن في القصبات الهوائية ،وبحاجة إلجراء عملية منظار للرئة ال يستطيع تحمل نفقاتها.

بدأت مأساة تيسير منذ أن اضطر لمغادرة مخيم اليرموك مع زوجته وأطفاله يوم 2012/12/16
إلى لبنان بسبب تدهور األوضاع األمنية في سورية ،لجأ إلى مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوب
لبنان بحثاً عن األمن واألمان ،استطاع تيسير وبعد مشقة أن يجد عمالً ليعيل أسرته ،كانت صحته
جيدة وحاله مستورة على حد قوله ،إلى أن ألمت به وعكة صحية بدأت على حد قول تيسير مع

فقر دم شديد ،حيث ذهب إلى مشفى الهمشري التابعة للهالل األحمر الفلسطيني للعالج فيها،
وهناك أخبره األطباء أن لديه التهاب مزمن في القصبات الهوائية ،مضيفاً أنه في أخر مرة دخلت

بها المشفى وبعد أن طلب مني األطباء إجراء الفحوصات والصور الالزمة من  xrayأشعة و
 skanerرنين مغناطيسي ،قالوا لي إن الفحوصات أظهرت وجود بقع سوداء في الرئة ،حيث اشتبه
بعض األطباء للوهلة األولى أنه مريض بمرض السل.
لم يقتنع تيسير بما قاله األطباء عن مرضه فذهب إلى مركز البربري في مدينة صيدا إلجراء تحاليل
جديدة ،ويشير تيسير إلى أن التحاليل الجديدة كانت إيجابية ،ولكن وضعه الصحي كان غير
مستقر حيث بدأ يشعر بالوهن والضعف وعدم القدرة على العمل ،هذا األمر أثر بشكل سلبي على
أوضاعه المعيشية فبات غير قادر على دفع اجار المنزل وتأمين قوت عائلته ،ما سبب له نوع من
اإلحباط واليأس.
يؤكد تيسير الذي ناشد كافة المعنيين واألونروا والفصائل والسفارة الفلسطينية في لبنان ـ أنه يعيش
اليوم على ما تقدمه له األونروا من مساعدات مالية وما يتبرع به بعض فاعلي الخير والجمعيات
الخيرية.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  18آذار  -مارس 2018
• ( )3675حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )465امرأة.
• ( )1672معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()106
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1704على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1440يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1280يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )535يوماً ،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 ( )31ألف ،وفي األردن ( )17ألف،
وفي مصر ( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

