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بإيصال مساعداتها للفلسطينيين في مناطق سيطرة « أونروا»مطالبات للـ"
 "المعارضة في سورية

 

 
 

 إصابة عنصرين من "تحرير الشام" في مخيم اليرموك •

 جنوب تركيا فقدان مسن فلسطيني سوري في اسكندرونة •

 عائلة الفلسطيني "عدنان عثمان" المهجر في لبنان تناشد التكفل بعالجه •
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 آخر التطورات

طالب الجئون فلسطينيون وعدد من الناشطين وكالة األونروا بإيصال مساعداتها لالجئين الفلسطينيين 
ى مناطق النظام في مناطق سيطرة المعارضة بسورية، حيث يتعرض الفلسطينيون خالل دخولهم إل

 .للتحقيق واالعتقال من قبل عناصر األمن السوري 

وعّبر الالجئون عبر رسائل وصلت إلى مجموعة العمل عن استيائهم من حرمانهم مساعدات األونروا 
العينية والمالية، مطالبين األونروا بإيصال مساعداتها المقدمة من الدول المانحة إلى المتواجدين في 

المعارضة وخاصة المهجرين إلى مدينة إدلب شمال سورية دون تعريضيهم للخطر، حيث مناطق سيطرة 
ال يستطيع الكثير من الشباب الفلسطينيين الذين يقنطون في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة 

 الذهاب للتدقيق ألسباب أكثرها أمنية كتخلفهم عن التجنيد اإلجباري أو مالحقة األجهزة االمنية لهم.

 
من جانبها تشترط األونروا لتسليم المساعدات المالية لالجئين الفلسطينيين في سوريا بوجود جميع أفراد 

القادرين جسديا وحضورهم شخصيا إلى مراكز توزيع و  سنة وما فوق  18األسرة الذين تتراوح أعمارهم بين 
 المساعدات النقدية المختلفة لتلقي المساعدة المالية.

الفلسطينيون من مهجري العاصمة دمشق وريفها قد ناشدوا وكالة غوث وتشغيل الالجئين وكان الالجئون 
الفلسطينيين "األونروا"، بتحمل مسؤولياتها تجاههم وتقديم المساعدات اإلغاثية والطبية التي كانت تقدم 

منها  ضرورة توفير خدمات التعليم لألطفال الذين حرمواو  ،لهم في مناطق سكنهم في العاصمة دمشق
 بعد تهجيرهم من دمشق وريفها.

باالنتقال إلى جنوب العاصمة السورية دمشق قالت مصادر ميدانية في مخيم اليرموك المحاصر إن 
عنصرين من هيئة تحرير الشام أصيبا يوم أمس، وأضافت تلك المصادر أن أحد عناصر الهيئة ويدعى 
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ل تدشيم في شارع حيفا، كما أصيب المدعو "أبو "أبو هيثم" أصيب بيده بطلقة قناص أثناء قيامه بأعما
 مصعب" بحروق شديدة أثناء تعبئته للمواد المتفجرة.

إلى ذلك اتهم ناشطون جنوب دمشق جماعة األنصار الموالية لتنظيم الدولة "داعش" بحرق البيوت 
سؤوليتها على السكنية وتفريغ كامل معدات الفرن اآللي االحتياطي مؤخرًا ونقل معداته، إضافة إلى م

 المخصص لخروج المدنيين القاطنين في أحياء غرب اليرموك لجلب حاجاتهم. 15حاجز الـ

إلى ذلك أفاد مراسل مجموعة العمل في تركيا فقدان المسن الفلسطيني السوري الحاج أبو محمد دغيم 
 آلن.في منطقة اسكندرونة جنوب تركيا، حيث خرج من منزله قبل ثالثة أيام ولم يعد إلى ا

 
عامًا قد هاجر من مخيم العائدين في حمص قبل ثالث سنوات إلى  86وكان دغيم الذي يبلغ من العمر 

 اسكندرونة، ويعيش مع زوجته المسنة وحفيده. -مدينة دورتيول 

بدورها ناشدت زوجة المريض الفلسطيني "عدنان حسن عثمان" خمسون عامًا المهجر من مخيم اليرموك 
جنوب لبنان أصحاب األيادي البيضاء وكل من يستطيع تقديم العون لها لمساعدتها في إلى مدينة صيدا 

 .تأمين عالجه

وقالت الزوجة إن "عدنان" أصابته منذ عدة أيام ذبحة قلبية اضطررنا على أثرها اسعافه إلى مشفى 
د ذلك تم نقله إلى الهمشري بمدينة صيدا، حيث أدخل إلى العناية المشددة وبقي فيها مدة ثالثة أيام، بع

مشفى دالعة إلجراء عملية "التمييل"، وحينها أخبرني األطباء أن زوجي يعاني من انسداد الشريان 
الرئيسي للقلب، وتضرر كهرباء القلب نتيجة اصابته باألزمة القلبية، وهو بحاجة إلى تركيب بطارية 
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ى أبلغتها أن موعد العملية التي سيخضع ليستعيد عافيته وحياته بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن إدارة المشف
ألف دوالر، ووفقًا للزوجة أنها إلى اآلن لم  15أب الجاري بكلفة  21لها زوجها قد تم تحديده يوم االثنين 

تستطيع أن تؤمن إال جزء بسيط من المبلغ وهي في حيرة من أمرها وال تعرف كيف تتصرف ولمن تلجأ، 
 معيل وألطفالها الصغار سوى هللا وزوجها. فحياة عدنان بخطر حقيقي وليس لها

 
 2017أغسطس  –آب  20فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 462( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3558) •
 امرأة.

 ( امرأة.103بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري 1628) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1486يومه )
( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 197) •

 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.
( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1223درعا مستمر منذ أكثر ) انقطاع المياه عن مخّيم •

 ( يومًا.1072)
( يومًا، وال مخّيم 1568أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 ( يومًا.321يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
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، في حين يقدر 2016تى نهاية ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا ح85حوالي ) •
( ألف، وفي مصر 17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


