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عائلة فلسطينية على األقل تمضي أيام رمضان دون قوت يومها 250"
 "في الغوطة الشرقية

 
 

 الجئ فلسطيني يقضي إثر القصف على بلدة المزيريب. 

  األحياء السكنية في مخيم اليرموكقصف صاروخي يستهدف. 

 وقفة تضامنية في اليرموك مع المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية. 

 السلطات اللبنانية تفرج عن فلسطينيي سورية الذين اعتقلوا بتهمة انتهاء إقاماتهم. 

  إلغاثة فلسطينيي سورية" 7رمضان الخير "إطالق حملة. 

 آلالف من المهاجرينخطة أوروبية لمساعدة عشرات ا. 
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 ضحايا
عامًا، إثر القصف العنيف الذي استهدف بلدة المزيريب،  (52" )محمود البيطاري"قضى الالجئ 

 .أول أمس
يذكر أن بلدة المزيريب ومخيم درعا يشهدان خالل اليومين الماضيين اشتباكات هي األعنف منذ 

السورية المسلحة يرافقها أعمال قصف شهور تدور بين الجيش النظامي ومجموعات المعارضة 
 .وغارات جوية

 

 الغوطة الشرقية
عائلة فلسطينية من سكان الغوطة الشرقية بريف دمشق صعوبة في " 522"لم تجد أكثر من 

وذلك بحسب تعبير أحد أبناء " أيامها كلها صيام"التأقلم مع صيام شهر رمضان الكريم، ألن 
معاناة الحصار ونقص الرعاية الطبية مع اآلالف من السوريين العائالت الفلسطينية التي تتشارك 

 .5202الذين يفرض النظام السوري عليهم حصارًا مشددًا منذ مطلع أيلول 
عائلة فلسطينية موزعة على أحياء دوما وزملكا وحزة وحمورية تعاني من " 522"فما ال يقل عن 

ي يفرضه الجيش النظامي على أحياء نقص حاد في المواد الغذائية بسبب الحصار الخانق الذ
الغوطة الشرقية، والذي يمنع قناصوه المنتشرون في المناطق المجاورة وصول األهالي إلى 

 .العاصمة دمشق، حيث سجلت العديد من حاالت القنص لمدنيين حاولوا ذلك
ت حيث يفطر األهالي على األعشاب والخضار التي يتمكنون من الحصول عليها، وفي حال كان

 .أي يتوفر معها ثمن كيلو أو أكثر من األرز فهي تفطر عليه على عدة أيام" ميسورة"األسر 
ومع فقدان الالجئين لمصادر دخلهم، بدأ الكثيرون منهم العمل بجمع وبيع الحطب، وجمع المواد 

عادة تدويرها للحصول على المحروقات منها وبيعها في محاولة منهم تأمين ما  يبقي البالستيكية وا 
 .أبناءهم على قيد الحياة، خاصة في ظل النقص الحاد باألدوية والرعاية الطبية

إلى ذلك يشتكي األهالي من عدم تمكنهم من الحصول على أي مساعدات إغاثية مقدمة من 
في العاصمة دمشق، " األونروا"، فانتشار القناصة حال دون وصولهم إلى مقرات "األونروا"وكالة 

 .األخيرة عن إيصال مساعداتها إلى الغوطةوالتي تمتنع 
ومن جانبهم جدد األهالي مطالبتهم عبر مجموعة العمل جميع الجهات الدولية وعلى رأسها 

، والجهات الرسمية الفلسطينية والسفارة الفلسطينية في دمشق، ومنظمة التحرير، "األونروا"
يصال المساعدات األوروبية العمل على وضع حو  والمؤسسات اإلغاثية العربية د لمعاناتهم وا 

 .اإلغاثية العاجلة إليهم
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 آخر التطورات
تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق فجر الجمعة لقصف 
صاروخي استهدف األحياء السكنية منه، اقتصرت أضراره على الماديات، تزامن ذلك مع اندالع 

نوية اليرموك وشارع فلسطين، بين الجيش النظامي والمجموعات اشتباكات تركزت على محوري ثا
الفلسطينية الموالية له من جهة، وجبهة النصرة وتنظيم داعش من جهة أخرى، إلى ذلك لوحظ في 
اآلونة األخيرة توفر عدد من المواد الغذائية في المخيم، إال أن سكانه ال يستطيعون شراء تلك 

 .المواد بسبب غالء أسعارها
في سياق آخر نظم ناشطو اليرموك، ظهر األمس، وقفة تضامنية مع المعتقلين والمغيبين و 

الفلسطينيين في السجون السورية، كما طالب المعتصمون السلطات السورية باإلفراج عن جميع 
 .المعتقلين الفلسطينيين السوريين والسوريين والكشف عن مصيرهم ومصير المفقودين

 
 في مخيم اليرموكالوقفة التضامنية 

يذكر أن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تمكن من توثيق 
الجئًا فلسطينيًا قضوا تحت التعذيب في معتقالت النظام السوري، فيما تشير " 293"معلومات 

تمكنت معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري ممن " 922"إحصاءات المجموعة إلى وجود 
المجموعة من توثيقهم، ومن المتوقع أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر مما تم 
اإلعالن عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، باإلضافة 
إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من اإلفصاح عن تلك الحاالت خوفًا من ردت فعل 

 .األمنية في سورية األجهزة
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وباالنتقال إلى لبنان فقد أفرج األمن العام اللبناني يوم أمس عن جميع الالجئين الفلسطينيين 
السوريين الذين اعتقلتهم حواجز الجيش اللبناني على أبواب مخيم عين الحلوة جنوب لبنان منذ 

ج عنهم بأنه ال يزال هناك عدة أيام بتهمة انتهاء اقاماتهم، وبحسب شهادة أحد المعتقلين المفر 
 .عدد من فلسطينيي سورية داخل السجون اللبنانية لم يفرج عنهم

يذكر أن فلسطيني سورية في لبنان يشتكون من أوضاع معيشية صعبة وأزمات اقتصادية 
ضاغطة نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم وجود دخل ثابت يقتاتون منه، هذا إضافة لوضعهم 

 .ستقر في لبنان جراء القوانين التي وضعتها السلطات اللبنانية عليهمالقانوني غير الم
 

 االتحاد األوروبي
اتفق قادة االتحاد األوروبي على تسريع وتيرة نقل عشرات اآلالف من المهاجرين الذين وصلوا 

 .إلى إيطاليا واليونان إلى دول أخرى
ألف  40 قال أنه سيتم نقل  وبحسب البي بي سي أن رئيس المجلس األوروبي، دونالد تسك،

شخص من إيطاليا واليونان إلى دول أخرى في االتحاد األوروبي على مدار العامين المقبلين، 
ألف الجئ آخرين، فيما لم يتفق القادة األوروبيون بعد على حصة  52وتشمل الخطة مساعدة 

 .كل دولة

 
 لجان عمل أهلي

تحت "رمضانية الهيئة الخيرية، يوم أمس، حملتها الأطلقت هيئة اإلغاثة العالمية بالتعاون مع 
وذلك بهدف اغاثة الالجئين الفلسطينيين في سورية، هذا وقد استهلت  7عنوان رمضان الخير
دجاجة ألهل مخيم اليرموك الذين نزحوا إلى منطقتي يلدا وببيال  0222الحملة عملها بإدخال 
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من أهالي مخيم اليرموك كانوا قد نزحوا عنه إثر المجاورتين للمخيم، الجدير بالذكر أن اآلالف 
 .5202/نيسان  –داعش للمخيم مطلع إبريل  –اقتحام مجموعات تنظيم الدولة 

 
 7رمضان الخيرحملة 

 6102/ حزيران ــ يونيو 62وأرقام حتى  إحصائيات # الالجئون الفلسطينيون في سورية 
الجئًا في  (37..02) ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  80  •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (222.)ًا في لبنان، الجئ (20222)األردن و
 .5202لغاية فبراير " األونروا"

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (.2)أكثر من  •
ضحية  (293)معتقل و (399)بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل  •

 .قضوا تحت التعذيب في السجون السورية
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا  (539)والماء لـ  ،يوماً  (799)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (759)
 .ضحية (.07)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : حسينيةمخيم ال •
 .يومًا على التوالي (02.)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (2902)

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
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ام بعد سيطرة مجموعات أي (792)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%72)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (.62)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


