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مقربون من السفارة الفلسطينية في لبنان يطلبون متطوعين "
 "في مخيم اليرموك" قوة أمنية"لالنضمام لـ 

      

 
 

  طبيبان فقط في مخيم خان الشيح، ومستوصف األونروا ال يقدم إال الخدمات
 !.االستشارية

  أعوام 3منذ قرابة " باسل عمر"األمن السوري يواصل اعتقال الممرض الفلسطيني. 

   وصول عدد من أبناء مخيم العائدين في حمص إلى اليونان بحرا. 
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 آخر التطورات
أكدت مصادر خاصة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن مقربين من السفارة 

 .في مخيم اليرموك" قوة أمنية"تحضير ما وصفوها بـ  الفلسطينية في لبنان يشرفون على
، والذي (التابعة لحركة فتح)وبحسب المصادر فإن أحد أعضاء لجنة متابعة المهجرين في لبنان 

يمارس أعماله في السفارة الفلسطينية بلبنان، كان قد طلب من أكثر من جهة فلسطينية جمع 
أن يشكلوا قوامًا لقوة أمنية تتواجد في مخيم  أسماء الشباب الفلسطينيين الذين من الممكن

 .اليرموك بدمشق

 
فيما لم تعرف بعد أي تفاصيل عن تلك القوة األمنية، وعن طبيعة عملها في مخيم اليرموك الذي 

القيادة  –يخضع لحصار مشدد من قبل الجيش السوري النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
 .العامة

والنظام " داعش"في ظل أنباء متكررة عن اتفاق بين تنظيم " القوة األمنية"ويأتي الحديث عن تلك 
وسط معلومات تفيد عن  ،السوري على إخالء التنظيم للمناطق التي يسيطر عليها في اليرموك

تشكيل مجموعات محسوبة على الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السوري، استعدادًا لتسلم 
 .ها التنظيم في مخيم اليرموكالنقاط التي يسيطر علي

وفي موضوع مختلف، يعاني أبناء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من أزمة 
صحية خانقة، وذلك بسبب توقف عمل جميع المشافي القريبة من المخيم عن العمل، باإلضافة 

 .دمات االستشاريةعن تقديم خدماته األساسية واقتصارها على الخ( األونروا)توقف مستوصف 
داخل المخيم شكلي، حيث ال يقدم ( األونروا)ومن جانبه أكد مراسلنا أن عمل مستوصف وكالة 

إال الخدمات البسيطة وبعض االستشارات التي ال تحقق الحد األدنى من الخدمات الطبية 
 .المفترض تقديمها إلى اآلالف من أبناء المخيم
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سوى طبيبين داخل المخيم أحدهما طبيب أسنان، واآلخر وأضاف مراسل المجموعة أنه ال يوجد 
طبيب أطفال، حيث أجبرت الظروف المأساوية، وا غالق النظام للطرق الواصلة بين المخيم 

 .ومركز العاصمة دمشق، معظم األطباء على مغادرة المخيم
لي وتأتي األزمة الصحية، لتضاف إلى سلسلة من األزمات المعيشية التي يعاني منها أها

المخيم، أبرزها غياب الخدمات اإلغاثية، وانقطاع الطرقات الواصلة بين المخيم والعاصمة 
 .دمشق

وعلى صعيد آخر، تواصل األجهزة األمنية 
السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني الممرض 

منذ تاريخ ( عاماً  83")باسل حسن عمر "
كان يعمل في و  وحتى اللحظة، 7/8/3108

اصمة دمشق، وتم اعتقاله مشفى المجتهد بالع
أثناء مداهمة عناصر األمن السوري للمشفى، 
وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ولم ترد عنه أي 

 .معلومات عن مكان أو ظروف اعتقاله
يشار إلى أن أجهزة أمن النظام السوري تعتقل مجموعة من الكوادر الطبية الفلسطينية وتتكتم 

ت التعذيب في سجونها، بسبب تقديم العمل الطبي على مصيرهم، فيما قضى عدد منهم تح
سعاف الجرحى من المناطق المجاورة، ووثقت مجموعة العمل   0108واإلنساني ألبناء المخيم وا 

ضحية من الالجئين  080معتقاًل فلسطينيًا ال يزال األمن يتكتم على مصيرهم، كما تم توثيق 
 .قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري 

نتقال إلى اليونان، حيث وصل عدد من أبناء مخيم العائدين بحمص إلى اليونان، بعد وباال
انتظار وتعب وعناء في ظل ظروف جوية قاسية وحالة بحر غير مستقرة، ومضايقات من خفر 
السواحل التركي وسط البحر، في حين أن العديد من سكان المخيم ينتظرون في تركيا ركوب 

تهم الوصول الى اليونان، ومنها لدول اللجوء األوروبي على الرغم من في محاول" قوارب الموت"
 .الظروف الجوية الصعبة

وتعود أسباب تنامي ظاهرة الهجرة إلى المالحقات األمنية السورية من قبل األجهزة األمنية 
والمجموعات الموالية لها للشباب الفلسطيني في مخيم العائدين إلجبارهم على االلتحاق بجيش 

لتحرير الفلسطيني، والتشديد األمني على حركة الشباب في المخيم وخارجه، واالعتقاالت ا
المستمرة بحقهم، حتى تحول المخيم إلى معتقل كبير يتحكم فيه األمن السوري يمينًا وشمااًل 
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بحسب وصف أحد أبناء المخيم، إضافة إلى سوء األوضاع المعيشية والتي يشكو منها سكان 
 .، حيث تشهد األسواق ارتفاعًا في األسعار وانتشار للبطالة وانعدام الموارد الماليةسورية عموماً 

 
 1122/ كانون الثاني ــ يناير / 12/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان، ( 035511)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 05511) •
لغاية " األونروا"فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة الجئًا ( 0111)

 .3105يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 70.3)أكثر من  •

 .3105كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 0100)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 233)لليوم 
 .ضحية( 035)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 511)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 310)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 222)لي عنه منذ حوالي نزوح جميع األها: مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 71)يومًا من انقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 001)حوالي : مخيم درعا •
مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة الوضع هادئ نسبيًا مع  •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : خان الشيح مخيم •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


