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جئان فلسطينيان يقضيان في سورية أحدهما بسبب حصار مدينة التل ال"
 "بريف دمشق

 

 
 

 قصف واشتباكات في مخيم اليرموك بدمشق. •

 النظام يستهدف بلدة المزيريب في ريف درعا بعدد من قذائف الهاون. •

اإلعالن عن إجراء عمليات جراحة عظمية مجانية لألطفال السوريين والفلسطينيين في  •

 .لبنان
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 آخر التطورات

حيث قضى الالجئ قضى الجئان فلسطينيان في سورية بسبب استمرار احداث الحرب فيها، 
لعدم توفر الدواء بسبب تطبيق سياسة الحصار من قبل النظام  2017-4-18"عمر حلوة" يوم 

 .السوري ومجموعاته الموالية على مدينة التل بريف العاصمة دمشق

وكان حلوة قد نزح إلى مدينة التل بعد أعمال القتال والقصف بين النظام والمعارضة المسلحة 
 أبناء. 3بريف دمشق، وتم دفنه في منطقة قدسيا، وله على منطقة حرستا 

 
( ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا بسبب الحصار 195فيما وثقت مجموعة العمل )

 والجوع في سورية غالبيتهم قضى في مخيم اليرموك المحاصر.

 جراء ،كما قضى الالجئ الملقب "أبو حسام الشبح" أحد مقاتلي عناصر هيئة تحرير الشام
هيئة تحرير الشام )النصرة سابقًا( على محور شارع و  اإلشتباكات التي دارت بين تنظيم "داعش"

 .حيفا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق

مما يرفع حصيلة ضحايا الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية 
 .ة( ضحي3500إلى )

في غضون ذلك، أفاد مراسل مجموعة العمل أن مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب 
العاصمة السورية دمشق، اندالع اشتباكات عنيفة يوم امس بين تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" 
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)جبهة النصرة سابقًا( من جهة أخرى، اثر محاولة عناصر "داعش"  من جهة، وهيئة تحرير الشام
 م شارع حيفا، حيث استخدمت فيها األسلحة المتوسطة والقنابل الحارقة.اقتحا

ترافق ذلك مع قصف قوات النظام مواقع مجموعة الكراعين في شارع فلسطين بعدد من قذائف 
 الهاون اقتصرت أضرارها على الماديات.

موك، % من أحياء وحارات الير  60في حين ال يزال تنظيم "داعش" يفرض سيطرته على حوالي 
( 1399فيما يدخل الحصار المشدد المفروض من قبل قوات النظام على مخيم اليرموك يومه )

 .على التوالي

وفي جنوب سورية، استهدفت قوات النظام السوري أمس األول بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، 
ن قوات النظام بعدد من قذائف الهاون، من جانبه أكد مراسل مجموعة العمل في بلدة المزيريب أ

السوري قصفت بلدة المزيريب بثمانية قذائف هاون طالت أماكن متفرقة من البلدة، أدت إلى مقتل 
 سوري من أبناء الجوالن.

( عائلة فلسطينية، يعيشون 1700يشار إلى أن منطقة المزيريب جنوب سورية تضم قرابة )
وانعدام الموارد المالية وارتفاع أوضاعًا إنسانية صعبة، بسبب الحصار المفروض على المنطقة 

 أسعار المواد.

مشفى صفد بالتعاون مع الهالل  -إلى ذلك، أعلنت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في لبنان 
األحمر القطري وجمعية إغاثة اطفال فلسطين والجمعية الطبية السورية األمريكية عن وصول 

 عامًا. 18حتى عمر البعثة اإلسبانية لجراحة العظام عند األطفال و 

، وأضافت الجمعية أن 2017-5-21ولغاية  5-19وقالت الجمعية أن عمل البعثة سيمتد بين 
، والعمليات ستبدأ يوم السبت 5-19معاينة المرضى ستبدأ في الساعة التاسعة من يوم الجمعة 

 .مايو -أيار  20

الجراحة العظمية مع اإلشارة إلى أن الحالت المرضية التي تعالجها البعثة تشمل قبول حاالت 
 لألطفال السوريين والفلسطينيين في لبنان مجانًا.
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ُيشار أن االستشفاء ُيشكل أحد أبرز التحديات والمشكالت التي يواجهها المهجرين الفلسطينيين 
السوريين والسوريين في لبنان، فيما ال تزال المعاناة من نقص الخدمات االستشفائية كبيرة، 

 .اع المنظمات والهيئات المحلية، إثر استمرار الحرب في سوريةخصوصًا بعد تضاؤل إندف

 
 2017مايو  –أيار  18فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم3500) •
 ( امرأة.461)

( 99( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1603) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1399يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 196) •
 الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1130انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.981)

( يومًا، 1474أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( أيام.208والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
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، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.( آالف8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


