
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1978العدد: 
04-04-2018 

 أحد عناصر "لواء القدس" يقضي بعبوة ناسفة في ريف دمشق •

 عبد الهادي: الجهود تبذل إلنهاء وجود المسلحين في مخيم اليرموك •

 أنباء عن تسليم النظام السوري للواء القدس إدارة ملف مخيم اليرموك بدمشق  •

 األمن السوري يعتقل أحد أبناء مخيم العائدين بحمص •

مل: تصدر تقريراً توثيقياً يرصد الواقع الصحي لمخيمات الالجئين الفلسطينيين في ظل مجموعة الع"

 "األزمة السورية



 

 ضحايا

قضى "مهند محمد األحمد" أحد عناصر لواء القدس المقرب من النظام السوري إثر انفجار عبوة 
 من مقاتلي اللواء.ناسفة استهدفت السيارة التي تقله وعددًا 

وبحسب ما تناقلته صفحات لواء القدس، فإن العبوة الناسفة استهدفت السيارة التي كان يستقلها 
 "األحمد" أثناء توجهه من مخيم خان دنون بريف دمشق نحو الغوطة.

 

 آخر التطورات 

صدرت تحت عنوان "الواقع الصحي لمخيمات الالجئين الفلسطينيين في ظل األزمة السورية" أ
( صفحة من القطع الكبير، 54مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقريرًا توثيقيًا مكونًا من )

يقدم التقرير إضاءة على األوضاع الصحية لالجئين الفلسطينيين داخل سورية من خالل المقارنة 
 بين الواقع الصحي لالجئين قبل األزمة وخاللها.

رات الجوهرية التي طرأت على األوضاع الصحية العامة لالجئين كما يرصد التقرير الميداني التغي
مارس  –ونهاية آذار  2011مارس  –الفلسطينيين في سورية خالل الفترة الممتدة ما بين آذار 

بشكل رئيسي، ويتكون من مبحثين رئيسيين وعدة مطالب ونقاط. يسلط المبحث األول  2018
ين الفلسطينيين في ظل األزمة السورية، مع المقارنة الضوء على الواقع الصحي لمخيمات الالجئ

 بالمرحلة السابقة لها وبيان العوامل التي ساهمت بتدهور الوضع الصحي للمخيمات.

فيما تناول المبحث الثاني عملية االستهداف التي طالت المخيمات الفلسطينية بما فيها المنشآت 
ضافة لما طال الطواقم الطبية من قتل الصحية، وما تعرضت له من قصف وحصار ونهب، باإل

 واعتقال وخطف.

يشير التقرير إلى العمل األهلي الطبي الفلسطيني، والدور الكبير الذي قام به الستكمال النقص 
 الناجم عن خلّو المخيمات من الطواقم الطبية، والمستشفيات والمستوصفات من المواد األساسية.

على أن تطاول أمد األزمة السورية وما طال المخيمات وأكدت مجموعة العمل في تقريرها 
والتجمعات الفلسطينية من دمار وحصار، وما وقع على الطواقم الطبية من انتهاكات ومحدودية 



 

التنقل والحركة بحرية لها؛ أدت لتدهور خطير في األوضاع الصحية للجرحى والمصابين والنساء 
خفاف بحياة المدنيين في المخيمات الفلسطينية، الذين الحوامل والمرضى، وهو ما عكس حالة االست

 أصبحوا بأمس الحاجة للعالج والرعاية الصحية.

وخلص التقرير إلى نتائج أهمها أن الالجئ الفلسطيني لم يكن سوى ضحية ألعمال عنف تسببت 
له باألذى وتدهور أوضاعه الصحية، وأوصى 
التقرير بضرورة تحييد المخيمات، والعمل على 

طبيق مبدأ الحماية للطواقم الطبية، ودعم ت
المبادرات الفردية واألهلية وتشجيعها، وتأمين 
الحماية المطلوبة لها للقيام بالدور التعويضي 
لغياب الطواقم الطبية عن المخيمات، والنهوض 

 بالواقع الصحي الفلسطيني.

يشار أن تقرير "الواقع الصحي لمخيمات الالجئين 
األزمة السورية" هو جزء من  الفلسطينيين في ظل

سلسلة تقارير ميدانية خاصة لمجموعة العمل من 
أجل فلسطينيي سورية؛ تحاكي الواقع الفلسطيني 

 السوري في ظل األزمة السورية.

 التالي:لتحميل النسخة االلكترونية من التقرير اضغط على الرابط 

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/health_status_palestinian_
ar.pdf 

ير وفي موضوع مختلف، قال مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في سورية السف
أنور عبد الهادي في تصريح لصحيفة الوطن السورية: "إن مصير مخيم اليرموك هو في خطة 
الدولة السورية من أجل إنهاء وجود المسلحين في محيط دمشق بالكامل"، لكن حالياً ال يمكن تحديد 

لحجر كيف ومتى، إال أنه من المؤكد أن هناك جهوداً تبذل إلخراج السالح والمسلحين من المخيم وا

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/health_status_palestinian_ar.pdf
http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/health_status_palestinian_ar.pdf


 

األسود وهي مستمرة، واليوم أمام المسلحين خياران إما التسوية أو الخروج كما حصل مع بقية 
 المناطق السورية وهناك جهود تبذل والحل بات قريبًا.

وفي ذات السياق، تناقلت صفحات مقربة من النظام السوري قول قائد لواء القدس المحسوب على 
نه تم تكليف اللواء رسميًا بما سماه "تحرير" مخيم اليرموك النظام السوري "محمد سعيد" قوله أ

 لالجئين الفلسطينيين بدمشق.

كما نقلت الصفحات أن "محمد سعيد" أكد أن لواء القدس جاء إلى دمشق في مهمة للمشاركة 
 بتحرير الغوطة الشرقية وكان هدفه الرئيسي مخيم اليرموك وأن اللواء سيرفع راية النصر قريبًا.

 
من قبل المهندس الفلسطيني "محمد  2013تشرين األول  6كر إلى أن "لواء القدس" تأسس في يذ

( 3500ابن مخيم النيرب في حلب، ويقدر عدده بحسب تقارير غير رسمية بأكثر من )” سعيد
مقاتلين من و  عنصر، ويضم هذا اللواء الجئين فلسطينيين من مخيمات النيرب وحندرات والرمل

القمصان السود، ويقدر عدد المقاتلين و  كتيبة الشبح األسودو  الشماليو  فها الغربيريو  مدينة حلب
 ( مقاتل.500الفلسطينيين فيه بأقل من )

وعلى صعيد آخر، اعتقل األمن السوري الالجئ الفلسطيني "محمد عامر عزام محمد حسن درويش" 
مخيم العائدين بحمص، دون ابريل الجاري أحد أبناء  -نيسان  1( يوم 1985أبو حازم مواليد )

معرفة األسباب الحقيقية الكامنة وراء اعتقاله، علمًا أن الدرويش ناشط إغاثي ومتطوع في مشفى 
 بيسان بمخيم العائدين حمص وهو من أهالي قرية الشجرة في فلسطين.



 

ن معتقاًل في السجون السورية من أبناء مخيم العائدي 160يشار أن مجموعة العمل وثقت أسماء 
في حمص، فيما بلغت الحصيلة اإلجمالية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية منذ بدء 

 معتقاًل اليزال مصيرهم مجهواًل حتى اللحظة. 1672أحداث الحرب 

 
 2018ابريل  -نيسان  03فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

العمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة 3688) •
 ( امرأة.465)

( 106( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1673) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1719يدخل يومه )

ينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار ( الجئ والجئة فلسط206) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1456انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1296)

( يومًا، ودمار أكثر 551يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي. %80من 



 

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


