
 

 

 

 

 

من   %100من فلسطينيي سورية يف األردن بحاجة إلى معونة شتويةاألونروا:  % 100األونروا: 
من فلسطينيي سورية في   %100األونروا: فلسطينيي سورية يف األردن بحاجة إلى معونة شتوية

  بحاجة إلى معونة شتوية األردن 

28-02-2021 

 العدد:  3151

 األمن السوري يواصل اعتقال مجموعة من الكوادر الطبية الفلسطينية ويتكتم على مصيرهم

 أنباء عن تسلم فرع األمن العسكري الملف األمني لمخيم اليرموك  •

 من أسر فلسطينيي سورية مديونون  %86األردن..   •

 "مخيم جرمانا.. فقدان الفلسطيني "مؤيد أحمد محمد  •

 أعوام 8الفلسطيني "محمد محمد" ُمغيب قسري منذ  •

 



 

 التطورات آخر

تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال مجموعة من الكوادر الطبية الفلسطينية وتتكتم ىلع  
مصيرهم، فيما قضى عدد منهم تحت التعذيب يف سجونها تحت ذريعة تقديم العمل الطبي  

ووثقت مجموعة العمل  واإلنساني ألبناء املخيمات وإسعاف الجرحى من املناطق املجاورة  
عددًا من األطباء املعتقلين الذين اليزال مصيرهم مجهواًل منهم: الطبيب "هايل قاسم حميد"،  

 ."عالء الدين يوسف"، "مالك محمد يوسف" خريج طب أسنان

 

من جانبه وثق الطبيب الفلسطيني "عمر محيبش" املفرج عنه من السجون السورية، يف  
أطباء فلسطينيين تحت الّتعذيب داخل سجن    8العاصمة األردنّية عّمان، قضاء  كتاب ألفه يف  

  .املّزة العسكرّي الّتابع للمخابرات الجوّية

وأكد "محيبش" ابن مخيم اليرموك يف كتابه، ىلع أن األجهزة األمنية السورية ارتكب مجازر  
ابتكا ر طرق لتصفية كل طبيب  مرعبة بحق األطباء الفلسطينيين، وبأن النظام "تفّنن" يف 
 .منهم، وبأّن عناصر األمن قتلوهم تعذيًبا دون توجيه أي تهمة لهم

هذا وتعرضت الطواقم واملؤسسات الطبية يف مخيم اليرموك، النتهاكات جسيمة من قبل  
وقتل   وباعتقال  تارة،  اإلسعاف  واستهداف سيارات  املشايف  السوري، بقصف  واألمن  الجيش 

تارة  الطبية  واالختصاصيين    الكوادر  واملمرضين  املسعفين  من  العشرات  راح ضحيتها  اخرى، 
الفلسطينيين   املعتقلين  مصير  ىلع  السورية  األمنية  األجهزة  تتكتم  اآلن  وإلى  والصيادلة، 

 .وأعدادهم يف سجونها



 

من جهة أخرى أفادت مصادر خاصة ملوقع صوت العاصمة أن امللف األمني ملخيم اليرموك  
تم تسليمه لفرع األمن العسكري، الذي يتولى بدوره متابعة ملف املنطقة،  والحجر األسود سي

 .وتنظيم موافقات الدخول لألهالي

 

اليرموك   مخيم  مدخل  عند  يتمركز  كان  لها  تابعًا  حاجزًا  نقلت  الرابعة  أن  املصادر  وأضافت 
وحيي    الوحيد يف شارع الثالثين، وأعادت فتح الطريق املؤدية إلى حي "القدم" الدمشقي،

 ."األرناؤوط" و"األعالف" يف الحجر األسود

وقالت تلك املصدر: "إن الفرقة الرابعة سحبت العديد من عناصرها املتمركزين داخل منطقتي  
 ."مخيم اليرموك" وحي "الحجر األسود" جنوب دمشق، إلى قطعهم العسكرية

كرية إلى خارج املنطقة،  وأشارت املصادر إلى أن الفرقة نقلت جزءًا كبيرًا من معداتها العس
 .عبر سيارات توّجهت نحو القطع العسكرية التابعة للرابعة

تأتي هذه التغييرات العسكرية للفرقة الرابعة جنوب دمشق، مع اقتراب نهاية املدة املحددة  
تنتهي يف   والتي  املنطقة،  الرابعة يف  للفرقة  التابعة  املحلية  امليليشيات  قتال  لعقود 

  .ملقبلاألول من آذار ا 

باالنتقال إلى األردن كشفت وكالة األونروا يف تقريرها الذي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ  
أن    2021لسنة   بياناتها،  لقاعدة  اإلقليمية"، ووفقًا  أزمة سوريا  الالجئين    86بشأن  % من أسر 

  .الفلسطينيين من سورية واقعون يف الدين

 



 

 

من األسر الفلسطينية السورية يف األردن    %100التقرير إلى أن  وأشارت وكالة الغوث يف ذات  
وظروفهم   املعيشية  أوضاعهم  بسبب  وذلك  الشتاء،  لفصل  للتأهب  مساعدة  إلى  بحاجة 

  .االقتصادية املتدهورة ونقص فرص العمل وانتشار البطالة يف صفوفهم

فلسطينيين من سورية  % من إجمالي ال  35وكانت الوكالة األممية أوضحت يف تقرير سابق أن  
و  منازلهم،  إيجار  لدفع  األونروا  من  النقدية  املساعدات  استخدموا  األردن  لتغطية    %15يف 

% استخدموا    24لدفع فواتير املياه والكهرباء و   %11لسداد الدين و  % 15االحتياجات الغذائية، و
 .املساعدة النقدية ألولويات أخرى مثل الصحة والنقل وامللبس وما إلى ذلك

جرمانا   مخيم  أبناء  من  محمد"  أحمد  "مؤيد  الفلسطيني  الالجئ  ُفقد  مختلف  سياق  يف 
شباط/ فبراير، وحتى اللحظة    26لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، يوم أول أمس الجمعة  

  .لم ترد أي معلومات عنه

،  من جانبها ناشدت عائلة املفقود من يعرف أي معلومات عن نجلها مراسلتها وتزويدها بها
 .ملعرفة مصيره ومكان وجوده



 

 

وكان فريق الرصد والتوثيق يف مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، كشف عن توثيق  
 .( الجئًا فلسطينيًا مفقودًا منذ بدء أحداث الحرب يف سورية333أكثر من )

الالج األمنية اعتقال  السوري  النظام  أجهزة  تواصل  القسري  واإلخفاء  االنتهاكات  ئ  يف ملف 
من مكان عمله بالطاقة    2013-1-24( عامًا منذ تاريخ  30الفلسطيني "محمد محمود محمد" )

الشمسية يف منطقة مشروع دمر غرب العاصمة دمشق، وهو من أبناء مخيم اليرموك جنوب  
  .دمشق

 

بالسومرية يف دمشق، يف   الجوية  أحد املعتقلين املفرج عنهم من فرع املخابرات  وأكد 
   مشاهدته للمعتقل محمد محمد، دون معلومات منذ ذلك الحين. 2018 -11شهر 


