
 

 

 

 

 

  

20-04-2021 

 العدد: 3202

سنوات ىلع الحملة العسكرية.. مخيم اليرموك ما يزال تحت األنقاض 3  

 • لبنان. وفاة مهجر فلسطيني إثر إصابته بكورونا

 • تحذيرات في مخيم الرمدان من انتشار فيروس كورونا

 • افتتاح مستوصف "أحمد أبو عمر" بعد تأهيله في مخيم جرمانا  

 • للعام الثامن األمن السوري يخفي قسريًا الفلسطيني "رامي سليمان"



 

 آخر التطورات 

التي   والمؤسسات  المباني  بأنقاض  غارقًا  بدمشق  الفلسطينيين  لالجئين  اليرموك  مخيم  يزال  ما 

سنوات على الحملة العسكرية التي قامت بها قوات النظام السوري بدعم روسي يوم   3تدمرت، بعد  

 ، وقضى خاللها عشرات الالجئين الفلسطينيين. 2018نيسان/أبريل،  19الخميس 

 

والتدمير الممنهج للمخيم طالت أكثر من   % من مبانيه، وغدا مخيم اليرموك ركامًا    60حملة القصف 

عمليات   وتبين  االنهيار،  يهددها  وأخرى  باألرض،  المنازل  مئات  سويت  حيث  الركام،  من  أطنان  فوق 

من مساحته من    %20من مبانيه للسكن، وخرج    %40من نحو    المسح الميدانية انه يمكن االستفادة

 من المباني بدرجات متفاوتة. % 40االستخدام، بينما تضررت 

عمليات إزالة للركام واألنقاض من عدد من شوارع المخيم، أهمها تلك    2018وشهد الربع األخير من عام  

عمليا بعد  في  شهدت  التي  القديمة  الشهداء  مقبرة  على  تؤدي  جنود  التي  رفات  على  نبش  ت 

"إسرائيليين" كانت المقاومة الفلسطينية أسرتهم في معاركها بلبنان، وكشفت حينها منظمة التحرير 



 

الركام   ورفع  إلزالة  عمليات  من  يجري  ما  أن  الهادي"  عبد  "أنور  السياسية  دائرتها  مدير  لسان  على 

 بتمويل المنظمة. واالنقاض هو لفتح الطرقات الرئيسية باتجاه مقبرة الشهداء، و 

حالة من االستياء والسخط عبر عنها أهالي مخيم اليرموك بسبب التأخر والمماطلة بالعودة إلى منازلهم  

جديد،   من  وبنائها  منازلهم  وترميم  بأنفسهم  األنقاض  إلزالة  استعدادهم  مؤكدين  وممتلكاتهم، 

تحتم  ال  باتت  المعيشة  وغالء  اإليجارات  أسعار  ارتفاع  من  الجهات  فمعاناتهم  استخفاف  وسط  ل، 

 المعنية وعدم االكتراث بمصيرهم.

عائلة يفتقدون ألدنى مقومات    400يضم المخيم الذي كان ملجأ آلالف الالجئين الفلسطينيين قرابة  

العسكرية، محافظة   الحملة  اليرموك بعد ثالث سنوات على  أهالي  النازحون من  الحياة، فيما طالب 

 . عمل على عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهمدمشق والفصائل الفلسطينية ال

الفلسطي المهجر  توفي  كورونا،  صعيد  إثر على  عيسى"  أبو  قعدان  "عماد  لبنان  في  سورية  من  ني 

مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وهو من سكان مخيم الجليل في بعلبك ومهجر من مخيم اليرموك  

 . من فلسطينيي سورية أعلن عن قضائهم جراء فيروس كورونا  22بدمشق، وهو الضحية الـ 

 



 

ناشطون فل السياق، طالب  ذات  بريف  وفي  الفلسطينيين  لالجئين  الرمدان  أهالي مخيم  سطينيون، 

دمشق، باتخاذ إجراءات حماية ووقاية إضافية من فيروس كورونا، محذرين من عدم التهاون واإلهمال  

يساهم   فيما  والشخصية،  العامة  للمرافق  الدائم  التعقيم  وضرورة  الصحة،  على  الحفاظ  بشأن 

 عقيم للمخيم ومرافقه العامة. متطوعون بين الحين واآلخر بحمالت ت

 

تأهيل   الفلسطيني  التحرير  جيش  أعاد  دمشق،  بريف  الفلسطينيين  لالجئين  جرمانا  مخيم  في  أما 

مستوصف " الشهيد أحمد أبو عمر" التابع له، وتمت زيادة العيادات العاملة في المستوصف الذي يقدم  

ات تخصصية، عيادة أطفال وداخلية  خدماته لجميع المواطنين بأجور رمزية، وكان يضم ثالث عياد

 وأسنان. 

وأعلن جيش التحرير عبر صفحته على فيس بوك، أن رئيس أركانه "أكرم الّسلطي" أكد خالل افتتاح  

المخيمات   كل  في  المستوصفات  كافة  تأهيل  إلعادة  العمل  استمرار  على  أمس،  أول  المستوصف 

 عملها في هذه الظروف. الفلسطينية بسورية، نظرًا ألهميتها والحاجة الماسة ل



 

( "رامي سليمان'  الفلسطيني  الالجئ  اعتقال  السوري  النظام  يواصل  المعتقلين،  ملف  عامًا،  39في   )

من حاجز قرب مدينة يبرود    2013  -7  - 7وذلك بعد أن اعتقلته األجهزة األمنية السورية يوم األحد  

 بريف دمشق، علمًا أنه مريض في الكلى ويحتاج لعناية خاصة.

)  هذا اآلن  حتى  المجموعة  )1797ووثقت  منهم  السوري  النظام  سجون  في  فلسطينيًا  معتقاًل   )110  )

 معتقلة. 

 


