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اندالع اشتباكات عنيفة في مخيم اليرموك ومناشدات إلدخال العقاقير "
 "الطبية إليه بعد نفادها منه

 

 
 

  أزمات معيشية حادة يشكو منها أبناء مخيم درعا 

  ارتفاع إيجارات المنازل يضيف أعباًء اقتصادية على كاهل فلسطينيي سورية 

  في  51رئيس هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني يؤكد قتال الجيش في ً موقعا

 سورية

 يستمر بإضرابه عن الطعام لليوم التاسع على " إبراهيم أبو خرج"الناشط: ماليزيا
 التوالي

  فلسطينيي سورية في مخيم البداويتوزيع مساعدات غذائية على 

 تقديم مالبس العيد لألطفال الفلسطينيين والسوريين المهجرين في تركيا 
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 آخر التطورات
ناشد عدد من الكوادر الطبية وأبناء مخيم اليرموك كافة الجهات المعنية واألونروا والهالل 

واليرقان إلى ( التيفوئيد)فية األحمر من أجل إدخال العقاقير الطبية الخاصة بمرض الحمى التي
سبتمبر من الشهر الجاري عن طريق  -أيلول / 4المخيم، بسبب نفاد الدواء الذي تم إدخاله يوم 

لجنة التفاوض، واستمرار انتشار األمراض بين األهالي، محذرين من مغبة التباطؤ في إدخال 
إلى ذلك دارت اشتباكات .يم المحاصرالدواء والعقاقير الالزمة خوفًا من استفحالها بين أبناء المخ

بين الجيش السوري ومجموعاته الموالية وجبهة النصرة على محور أول مخيم اليرموك، فيما 
ُسمعت أصوات اشتباكات من جهة شارع الثالثين ُيعتقد أنها بين النصرة وداعش من جهة 

في منطقة  ومجموعات المعارضة المسلحة من جانب آخر بعد مقتل أحد قيادات النصرة
يأتي ذلك مع استمرار سيطرة تنظيم الدولة وجبهة النصرة على مخيم اليرموك، والحصار .القدم

القيادة العامة على المخيم  –المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
 .المخيم يومًا، باإلضافة إلى منع إدخال المساعدات اإلغاثية والطبية العاجلة إلى( 318)منذ 

 
ومن جهة أخرى يعاني من تبقى من أهالي مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين من أزمات حادة في 
الخدمات األساسية وذلك بسبب الدمار الكبير الذي لحق بالمخيم إثر القصف المتكرر الذي 

المخيم استهدفه والذي أدى إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية للمخيم، ويشار أن معظم عائالت 
عائلة اضطر معظمها إلى النزوح عن المخيم بسبب سوء  4444والتي يبلغ عددها قرابة 

األوضاع فيه فيما لم يبقى داخل المخيم سوى قرابة المئة عائلة تعاني من أوضاع معيشية 
صعبة حيث تكاد الخدمات األساسية أن تكون شبه معدومة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات 

 .ومياه الشرب الصحية والكهرباء
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في غضون ذلك يعاني الالجئون الفلسطينيون النازحون عن مخيماتهم في سورية من أزمات 
اقتصادية متعددة أبرزها ارتفاع إيجارات المنازل في المناطق التي نزحوا إليها حيث يتراوح إيجار 

معظم  ، ويأتي هذا الغالء في ظل انتشار البطالة حيث أن$854وحتى $ 154المنزل بين 
الالجئين قد فقدوا أعمالهم بسبب الحرب، يشار أن حي الزاهرة والميدان وجرمانا وبلدة قدسيا 

 .ومخيم خان دنون من أكثر المناطق التي تستقبل الالجئين النازحين عن مخيماتهم
 

 جيش التحرير الفلسطيني
الخضراء، أن جيش أعلن رئيس هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق 

موقعًا في أرياف درعا والسويداء ودمشق، منها  15التحرير الفلسطيني يقاتل في أكثر من 
 .الزبداني وعدرا والمليحة وجوبر والمعضمية وداريا وتل كردي

أنه وبعد عدة أشهر من "الوطن الموالية للنظام السوري  وكشف الخضراء في تصريح لصحيفة
من المدن  اندالع األحداث في عدد
طرح  1411والبلدات السورية في العام 

على القيادة السورية ضرورة مشاركة جيش 
التحرير مع الجيش السوري في التصدي 

حيث قررت القيادة السورية أن " لإلرهاب
يشارك جيش التحرير بحماية المنشآت 

وأضاف .الوطنية المهمة في محيط دمشق
ي حينها أمّنا حماية المحطة الحرارية ف"
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حران العواميد والمحطة الحرارية في دير علي والمدينة الصناعية بعدرا والمنطقة الحرة 
وذكر أنه ومع تزايد االعتداءات على مقرات الجيش وموظفيه "ومستودعات المحروقات 

دفعنا حينها إلى نقل القيادة إلى أماكن أخرى، "وعسكريه والمنشآت التي تحت حماية الجيش 
 ."التحرير من خالل المشاركة في العمليات الهجومية على الجبهات وتوسعت مهام جيش

يأتي حديث اللواء الخضراء بعد مطالبات من عدد من الناشطين وأهالي الضحايا والمجندين 
الملزمين بالخدمة، لهيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني ومنظمة التحرير والجهات المعنية بعدم 

ر في سورية، وعدم إرسالهم إلى مناطق التوتر، والكف عن إراقة زج أبنائهم في الصراع الدائ
علمًا أن الالجئين الفلسطينيين في سوريا  ،دماء الشباب الفلسطيني في معركة ليست معركتهم

يتعرض كل من تخلف عن االلتحاق و  ملزمون بالخدمة العسكرية في جيش التحرير الفلسطيني،
العديد من عناصر وضباط الجيش وانضموا إلى به للمالحقة والسجن، في حين انشق 
ضحية  141يشار أن مجموعة العمل وثقت سقوط .مجموعات المعارضة لقتال النظام السوري

من عناصر جيش التحرير الفلسطيني قضوا في اشتباكات مع مجموعات المعارضة المسلحة 
 .بعدة مناطق من سوريا منذ بدء أحداث الحرب فيها

 
 ماليزيا
بإضرابه عن الطعام، " إبراهيم أبو خرج"تاسع على التوالي يستمر الالجئ الفلسطيني لليوم ال

على التوالي في مطار  11وذلك احتجاجًا على احتجازه من قبل السلطات الماليزية لليوم 
منعه من دخول أراضيها بعد أن غادرها محاواًل اللجوء إلى أوروبا قبل أن تقبض و  كوااللمبور

 .كمبودية وتعيده إلى ماليزياعليه الشرطة ال
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 لبنان
بمناسبة قدوم عيد األضحى المبارك ساهمت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان يوم الثالثاء 

حصة غذائية، مقدمة من جمعية زمزم ولجنة القدس الخيرية للعائالت  844الماضي بتوزيع 
 .شمال لبنانالفلسطينية السورية المهجرة في مخيم البداوي بمدينة طرابلس 

( 354)مخيم البداوي يبلغ الجدير ذكره أن عدد العائالت الفلسطينية السورية التي تقطن في 
ألف الجئ فلسطيني سوري لجؤوا إلى لبنان هربًا من الحرب الدائرة في " 45"عائلة من أصل 

 .سورية
 

 تركيا
مؤسسة السراء على قامت لجنة فلسطينيي سورية في تركيا بتوزيع مالبس العيد المقدمة من 

األطفال الفلسطينيين والسوريين المهجرين في تركيا، وذلك بهدف رسم الفرحة على وجوه 
 .األطفال مع قدوم عيد األضحى المبارك والتخفيف من معاناتهم وآالمهم

 .ُيشار أن توزيع المالبس شمل كل من أنطاكية والريحانية واسكندرون وكرخان في تركيا

 
 3102/ سبتمبر  -أيلول / 32إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو سورية

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 455444)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 155544) •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0444)لبنان، 

 .1415لغاية يوليو 
 .فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرةألف الجئًا ( 80)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 878)يومًا، والماء لـ ( 338)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 318)لليوم 
 .ضحية( 131)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 075)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 370)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 74)ار حوالي أيام النقطاع المياه عنه ودم( 514)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


