
 

 

 

 

 

 

 

 

 1874العدد: 
21-12-2017 

بدمشق اليرموك مخيم أطراف يستهدف عنيف ليلي قصف 

دمشق بريف السبينة مخيم شوارع لتنظيف هاحملت تواصل الخيرية 

للقدس ينتصرون بحلب يربالن مخيم أطفال 

للقدس  ونصرة اليرموك مع تضامنا ً البداوي مخيم في شموع وإضاءة اعتصام 

 

 "نجلهمًوتأمينًالعالجًالالزمًلهًيناشدونًإلنقاذًحياةًاليرموك مخيم أبناء ذووًطفلًمن"



 

 

 آخر التطورات

 والفلسطينية الدولية الجهات جميع( سنوات 01" )زعطوط عدنان يوسف" الطفل ذوو ناشد
 يعاني الذي لنجلهم العالج مصاريف بتوفير المساعدة سورية وخارج داخل اإلغاثية والمؤسسات

 ".الحمامية الذئبة" مرض مضاعفات من

 
 استكمال عدم حال وفي تأمينها، على يقدرون ال حيث جدا   عالية العالج تكلفة فإن لألهالي ووفقا  

 ".يوسف" الطفل حياة على ذلك يؤثر قد العالج

 تجاه مسؤولياتها تحمل الفلسطينية، التحرير منظمة ومؤسسات" األونروا" وكالة األهالي وطالب
 .الصحي وضعه تدهور بعد الشهر حوالي منذ المخيم من إخراجه تم الذي ابنهم

 ساعات في عنيف لقصف بدمشق، الفلسطينيين لالجئين اليرموك مخيم من جهة أخرى تعرض
 من بعدد المخيم وأطراف التضامن ُاستهدف حي فقد لمراسلنا ووفقا   أول أمس، مساء من متأخرة

 .المخيم أرجاء انفجارها أصوات عّمت التي الصاروخية القذائف

 



 

 تنظيم من جانبه أشار مراسل مجموعة العمل إلى أن حالة من االستنفار سادت بين عناصر
 منهم العديد فرار التنظيم، بعيد بأمراء يسمون من بين حادة خالفات وسط المخيم، في" داعش"

 على يسيطرون الذين النظام عناصر مع تنسيق عبر األسود، الحجر وحي اليرموك خارج إلى
 .الجنوبية المنطقة تطوق التي الحواجز

 لالجئين السبينة مخيم شوارع تنظيم بحملة الفلسطيني الشعب إلغاثة الخيرية الهيئة تستمر
 مدارس محيط إلى الهيئة عليها تشرف التي الحمالت وصلت حيث دمشق، ريف في الفلسطينيين

 .منها القريبة والشوارع المخيم في" األونروا"

 
النيرب في حلب، بمظاهرة جابت  بمخيم الروضات وفي شمال سورية خرج العشرات من أطفال

 إلى بالده سفارة نقل ترمب دونالد األميركي الرئيس أرجاء المخيم، نصرة للقدس، وتنديدا  بقرار
 عاصمة فلسطين القدس على أن لدولة االحتالل اإلسرائيلي، وللتأكيد عاصمة أّنها على القدس

 األبدية.



 

 
 -أنا أحب القدس -والفتات كتب عليها )القدس لنا الفلسطينية، األعالم االعتصام خالل ُرفعت

 وصور الفلسطينية بالكوفية والعصبات فيما توجت رؤوس األطفال القدس عربية وستبقى عربية(،
 األقصى. 

نة طرابلس، وعشرات العائالت الفلسطينية السورية أما في لبنان نظم أهالي مخيم البداوي بمدي
 الجبهة مكتب اعتصاما  أمام األول/ ديسمبر، كانون ٩١ الثالثاء القاطنة في المخيم، يوم

 ونصرة اليرموك مخيم لمأساة الخامسة السنوية الذكرى فلسطين، لمناسبة لتحرير الديمقراطية
 السفارة ونقل اإلسرائيلي االحتالل لدولة عاصمة بالقدس االعتراف ترمب لقرار ورفضا   للقدس،

 المحتلة.   للقدس األمريكية



 

 
 شموع إضاءة سوريا، من المهجرين ولجنة العودة حق لجان تخلل االعتصام الذي دعا إليه اتحاد

 وأهلها.  وللمرابطين والمرابطات في مدينة القدس الصامدين بداخله، ألهالي مخيم اليرموك تحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 0202 ديسمبر -كانون األول 02فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 (6352 حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )
 ( امرأة.336)

 (0333 معتقال  فلسطينيا  في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )
 .اناث( 013)

  القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية حصار الجيش
 ( على التوالي.0307يدخل يومه )

 (513 الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب )
 الحصار غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

 ( يوما  0623انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر )  وعن مخّيم اليرموك منذ
 ( يوما .0093)

 ( يوما ، ودمار أكثر 326يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
 % من مبانيه تدميرا  كامال  وجزئيا . 01من 

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 02حوالي )في حين 5103 ،
( ألف، 07( ألف، وفي األردن )60في لبنان بحوالي ) يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.0( آالف، وفي تركيا )3وفي مصر )


