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"وسط إجراءات تعسفية ،تنظيم داعش يعدم شابين فلسطينيين جنوب دمشق"

• حركة "فلسطين حرة" تعلن قضاء أحد عناصرها في سورية
• تقرير لمجموعة العمل :مخيم اليرموك يشهد تدهورا ً حادا ً بالوضع الصحي
• فلسطينيو سورية في الغوطة معاناة مستمرة ونداءات استغاثة متكررة

ضحايا
أعدم تنظيم الدولة "داعش" شابين فلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب
دمشق وهما :الشاب "رامز عبد هللا" والشاب "بشار سعيد".
حيث أصدرت ما يسمى المحكمة الشرعية لتنظيم داعش جنوب دمشق ،ق ار اًر بتجريم رامز بتهمة
التخابر مع الجبهة الشعبية  -القيادة العامة الموالية للنظام السوري ،والشاب بشار بتهمة التخابر
مع مجموعة "أكناف بيت المقدس" إحدى مجموعات المعارضة المسلحة ،وجرت عملية اإلعدام في
منطقة دوار الحجر األسود مقابل بلدية المنطقة معقل التنظيم جنوب دمشق.

يذكر أن تنظيم الدولة  -داعش ارتكب ويرتكب العديد من االنتهاكات بحق المدنيين منذ سيطرته
على مخيم اليرموك في األول من نيسان عام .2015
كما أعلنت حركة "فلسطين حرة" إحدى المجموعات العسكرية الفلسطينية الموالية للنظام السوري
قضاء المقاتل الفلسطيني "محمد طالب خرما" في سورية.
وكانت الحركة أعلنت في وقت سابق إرسال عدد من عناصرها
للقتال إلى جانب قوات النظام السوري في ريف دير الزور
شمال سورية ،عالوة على قتالها في مخيم اليرموك.
يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت ( )969ضحية من
الالجئين الفلسطينيين قضوا بطلق ناري خالل أحداث الحرب
في سورية.

آخر التطورات
أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية خالل تقريرها السنوي للعام  2017الذي حمل
عنوان "فلسطينيو سورية بين الوعود والقيود" أن مخيم اليرموك يشهد تدهو اًر حاداً بالوضع الصحي.
وبحسب التقرير فقد شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق خالل عام  2017تدهو اًر
متسارعاً في الوضع الصحي ،حيث أصيب العشرات من أبناء المخيم بأمراض متعددة يتعلق

معظمها بأمراض الكبد والكلية.

فيما ال تزال جميع مستوصفات ومشافي
المخيم متوقفة عن العمل بسبب نفاد المواد
الطبية

وعدم

تواجد

الكوادر

الطبية

المتخصصة ،باستثناء مشفى فلسطين الذي
يقدم بعض الخدمات الطبية األولية ،وذلك
بسبب استمرار حواجز الجيش النظامي
ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة
مستمرة بفرض حصارها المشدد على نحو
( )5-3آالف مدني منذ منتصف عام
 2013والذي راح ضحيته أكثر من ()200
الجئا قضوا بسبب نقص التغذية والرعاية
الطبية ،من جهة ،وسيطرة تنظيم "داعش"
على مساحات واسعة من مخيم اليرموك منذ مطلع إبريل  2015من جهة أخرى.
وأكد التقرير أن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام "النصرة سابقاً" غربي مخيم اليرموك شهدت انتشار
مرض الحمى التيفية (التيفوئيد) واليرقان بشكل كبير بين األطفال والمسنين نتيجة الحصار المزدوج

المفروض على األهالي في تلك المنطقة من قبل النظام السوري والفصائل الفلسطينية الموالية له
من جهة ،وتنظيم الدولة "داعش" من جهة أخرى ،وشرب مياه اآلبار الملوثة والتي تفتقر للمعايير

الصحية ،منوهة إلى أن الكوادر الطبية سجلت بعض الحاالت المصابة بهذا المرض في مناطق
جنوب دمشق المحاصرة عموماً ومخيم اليرموك خصوصاً.
وأشار التقرير إلى أن مصادر ميدانية في مخيم اليرموك إلى أن أكثر من ( )189مريض فلسطيني
بحاجة ماسة للعالج خارج أماكن تواجدهم في مخيم اليرموك والبلدات المجاورة له.
وبحسب التقرير فإنه من بين المرضى ( )31مصاب بمرض السرطان بحاجة للعالج الفوري
والمراقبة الدائمة ،إضافة إلى ( )78حالة لالجئين مصابين بأمراض القلب ،و ( )20مصاب
بأمراض الفقرات والكسور ،و( )18حالة لمصابين بأمراض الكبد والكلى ،و ( )14حالة لمصابين
بالصرع ،و ( )8حاالت ربو ،و( )11حالة شلل في األطراف بحاجة للمتابعة الدائمة.
كما أشار التقرير إلى أن قيام االئتالف السوري المعارض بإيقاف الدعم عن المشفى الميداني في
بلدة يلدا والنقطة الطبية في بلدة ببيال اللذان يتبعان مباشرة إلى الهيئة الطبية العامة في جنوب
دمشق ،ما أضاف عبء اقتصادي على العائالت الفلسطينية المتواجدة في مخيم اليرموك والمنطقة
الجنوبية التي تعاني أساساً من أوضاع اقتصادية غاية في القسوة.
يمكنكم تحميل النسخة االلكترونية من التقرير على الرابط التالي:
http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/between_promises_and_r
estrictions_ar.pdf
في غضون ذلك ،تعيش ما ال يقل عن ""250عائلة فلسطينية موزعة على أحياء دوما وزملكا وحزة
وحمورية تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية بسبب الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش
النظامي على أحياء الغوطة الشرقية منذ مطلع أيلول .2013
الحصار المشدد ألقى بظالله الثقيلة على تلك العائالت التي فقدت معظمها مصادر دخلها بسبب
الحصار والحرب ،وبحسب مراسلنا فإن معظم تلك العائالت ال تحصل على أية مساعدات وأن
بعضها يعيش على الحساء فقط ،وفي حال استطاعت إحداها شراء كيلو واحد من األرز فهي
تتغذى عليه لعدة أيام.

إلى ذلك يشتكي األهالي من عدم تمكنهم من الحصول على أي مساعدات إغاثية مقدمة من وكالة
"األونروا" ،فانتشار القناصة حال دون وصولهم إلى مقرات "األونروا" في العاصمة دمشق ،والتي
تمتنع األخيرة عن إيصال مساعداتها إلى الغوطة الشرقية.
ومن جانبهم جدد األهالي مطالبتهم عبر مجموعة العمل جميع الجهات الدولية وعلى رأسها
"األونروا" ،والجهات الرسمية الفلسطينية والسفارة الفلسطينية في دمشق ،ومنظمة التحرير،
والمؤسسات اإلغاثية العربية واألوروبية العمل على وضع حد لمعاناتهم وإيصال المساعدات
اإلغاثية العاجلة إليهم.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  3شباط  -فبراير 2018
• ( )3643حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )463امرأة.
• ( )1656معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()105
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1660على التوالي.

• ( )204الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1396يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1235يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )494يوماً ،ودمار أكثر
من  %80من مبانيه تدمي اًر كامالً وجزئي.
• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2016في حين
يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي األردن ( )17ألف،
وفي مصر ( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

