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االشتباكات والقصف يفاقمان معاناة العائالت الفلسطينية القاطنة في بلدة "
 "عين ذكر بريف درعا الغربي

      

 
 

 جفرا تستمر بتقديم خدماتها ألهالي اليرموك النازحين إلى البلدات المجاورة للمخيم 

  الخيرية تطلق مشروعها إلغاثة الفلسطينين في " أهلنا مسؤوليتنا"تحت عنوان

  سورية

 فلسطينيو سورية في لبنان يشاركون باطالق فعاليات حملة انتماء  

 األونروا تقوم بتعبئة بطاقات الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان 
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 آخر التطورات

اشتباكات أفاد مراسل مجموعة العمل أن 
عنيفة اندلعت على أطراف بلدة عين ذكر 
بريف درعا الغربي التي يقطنها عدد كبير من 

" النصرة"بين جبهة  ،العائالت الفلسطينية
لواء "والفصائل المتحالفة معها من جهة و

من " داعش"المرتبط بتنظيم " شهداء اليرموك
جهة أخرى، استخدمت فيها جميع صنوف 

 .أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى بين الطرفيناألسلحة الثقيلة، ما 

هذا وتعاني مئات العائالت الفلسطينية القاطنة جنوب سورية من أوضاع إنسانية قاسية جراء 
االشتباكات العنيفة والقصف بين المجموعات العسكرية في المنطقة واستمرار تعرض بلداتهم 

نزح  6102/ ابريل _ نيسان / 4ة، ففي يوم للقصف بالبراميل المتفجرة والقذائف الصاروخي
المئات من قاطني المنطقة من الالجئين الفلسطينيين والسوريين إلى وادي اليرموك والعجمي وبلدة 

 .المزيريب، خوفًا من القصف وشظايا المواجهات

وباالنتقال إلى ريف دمشق انتشرت مؤخرًا أعداد كبيرة من الجرذان، في حارات وأزقة مخيم 
سينية بريف دمشق، ما يشكل تهديدًا كبيرًا لحياة األهالي وينشر األمراض بين السكان ويزيد الح

من معاناتهم، وعزى الكثير من أهالي المخيم، سبب كثرة الجرذان إلى تراكم القمامة وانتشارها في 
، ما خلق تأخر البلدية والجهات المعنية بإزالتهاو  وركام المنازل المتهدمة بفعل القصف ،الطرقات

 .النتشار الجرذان، على حد تعبيرهم” خصبة“بيئة 

جراء تراكم القمامة، " كالطاعون "األوبئة واألمراض و  إلى ذلك حذر ناشطون من انتشار الحشرات
كما طالبوا المحافظة والبلديات المسؤولة عن الحسينية بإيجاد حل لهذه الظاهرة وتأمين السموم 

زالة القمامة  دون تأخير، وذلك للحد من انتشار األوبئة ومسبباتها، ومنها للقضاء عليها وا 
 .الجرذان، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة
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من جانبه، نقل أحد أبناء مخيم الحسينية لمجموعة العمل نبأ تعرض إمرأة مسنة لعضة جرذ نقلت 
 .على آثرها إلى المشفى لتلقي العالج

قد شهد أعمال قصف بطائرات الميغ سقط على إثرها ضحايا وأحدثت  هذا وكان مخيم الحسينية
بعد  6102-0-01دمارًا كبيرًا في المنازل، كما حدث في المجزرة التي استهدفت مدنيين في 

قصفهم بالطائرات، وشهد المخيم معارك عنيفة بين الجيش النظامي ومجموعات موالية من جهة 
أخرى، قبل أن تتم سيطرة الجيش النظامي على المخيم ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة 

 .6102-01-9بشكل كامل في 

 
وفي سياق مختلف تواصل مؤسسة جفرا بتقديم خدماتها ألهالي مخيم اليرموك النازحين إلى 

كما يقوم فريق المؤسسة بتنظيف حارات وشوارع  بلدات يلدا وببيال وبيت سحم المجاورة لليرموك
 .يقطنها أهالي المخيم تلك المناطق التي

ُيشار أن المئات من العوائل الفلسطينية كانت قد نزحت عن مخيم اليرموك إثر اقتحام تنظيم 
داعش له مطلع إبريل الماضي بتنسيق مع عناصر جبهة النصرة المتواجدين في  –الدولة 
 .اليرموك

عملها داخله إثر  ويذكر أن معظم المؤسسات اإلغاثية العاملة في اليرموك كانت قد أوقفت
 .تهديدات تلقتها من تنظيم داعش المتهم باغتيال عدد من الناشطين اإلغاثيين داخل المخيم
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الخيرية أطلقت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب " أهلنا مسؤوليتنا"في غضون ذلك وتحت عنوان 
نه تم في وبحسب القائمين على الحملة أ ،الفلسطيني مشروعها إلغاثة الفلسطينين في سورية

ربطة خبز، على الالجئين الفلسطينين النازحين  0111سلة غذائية و 0111اليوم األول توزيع 
في منطقة الزاهرة بدمشق، ومخيم جرمانا بريف دمشق، وأهالي مخيم اليرموك النازحين إلى بلدتي 

 .يلدا وببيال المجاورتين للمخيم

 
ولجان العمل األهلي المعنية بشؤون الالجئين أما في لبنان شارك العشرات من فلسطينيي سورية 

الفلسطينين المهجرين من سورية إلى لبنان بالمؤتمر الصحفي الذي أطلقت فيه الحملة الدولية 
 06وذلك يوم اإلثنين  26فعالياتها إلحياء ذكرى النكبة الـ " انتماء"للحفاظ على الهوية الفلسطينية 

نية في العاصمة بيروت، بحضور عدد من المؤسسات ، في نقابة الصحافة اللبنا6102نيسان 
 .والجمعيات الفلسطينية في لبنان والخارج

حملة شعبية ترعاها مؤسسات ولجان فلسطينية يتصدرها شعار االنتماء ألرض " انتماء"يذكر أن 
فلسطين من البحر إلى النهر وتهدف إلى تعزيز الشعور الوطني في أوساط الالجئين الفلسطينيين 

 .مختلف أماكن تواجدهمفي 

إلى ذلك قامت األونروا بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين السوريين 
 بدل إيجار لكل عائلة فلسطينية الجئة من سورية،$ 011المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ 

 .لكل شخص$ ( 61)ل حوالي .ألف ل ٠٤بدل طعام و 
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من  6102أنها تمكنت من خالل المناشدة العاجلة لسوريا لعام هذا وكانت األونروا أعلنت 
اإلستمرار بتقديم المساعدة النقدية لالجئي فلسطين القادمين من سورية إلى لبنان، والمؤهلين 

أربعون ألف ليرة لبنانية وذلك بدل غذاء : للحصول على المساعدات النقدية على النحو التالي
، ومساعدة شهرية 6102المساعدة مستمرة حتى نهاية عام للفرد الواحد، ومنوهة أن هذه 

مارس الحالي _ بدل إيواء، حيث ستقدم هذه المساعدة شهريًا ابتداًء من شهر آذار $  011بقيمة
 .6102ولغاية شهر حزيران 

 

 6192/ نيسان ــ ابريل/ 91/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .األردن الجئًا فلسطينيًا سوريًا في( 05511) •
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان( 465511) •
لغاية يوليو " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2111) •

6105. 
كانون األول  -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 10.6)أكثر من  •

6105. 
تمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم اس: مخيم اليرموك •

يومًا على ( 569)يومًا، والماء لـ ( 0011)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0129)
 .ضحية( 062)التوالي، عدد ضحايا الحصار 

يوم ( 692)ازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى من: مخيم السبينة •
 .على التوالي

يوم بعد سيطرة مجموعات المعارضة ( 0161)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .عليه

 .من مبانيه%( 11)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 141)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع استمرار : وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص  •

 .األزمات االقتصادية فيها
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استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة باستثناء : مخيم خان الشيح •
 (.خان الشيح -زاكية )طريق 


