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اعتقال الجئة في ريف دمشق يرفع حصيلة الفلسطينيات في سجون "
 "( معتقلة81النظام إلى )

 

 
 

 اشتباكات عنيفة بين داعش وجبهة فتح الشام في مخيم اليرموك. 

 .تدهور الوضع الصحي للعائالت الفلسطينية جنوب سورية 

  .هيئة فلسطين الخيرية توزع مساعداتها الغذائية جنوب سورية 
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 التطورات آخر

الخالدي" من أبناء مخيم خان الشيح  اعتقل األمن السوري يوم أمس الالجئة الفلسطينية "رند
لالجئين الفلسطينيين، وذلك عند أحد حواجز النظام السوري في بلدة جديدة عرطوز بريف 

 .دمشق، فيما لم يعرف سبب االعتقال حتى اآلن

يذكر أنها ليست المرة األولى التي يعتقل النظام السوري نساء فلسطينيات حيث وثقت المجموعة 
( الجئة فلسطينية طيلة األعوام الست الماضية، وما يزال األمن السوري 80عن )اعتقال ما يزيد 

 .يتكتم على مصيرهن إلى جانب آالف المعتقلين الفلسطينيين

 
 -في غضون ذلك، شهد مخيم اليرموك المحاصر أمس األول اشتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة

 رفين أدى إلى وقوع قتلى.داعش وجبهة فتح الشام، تخللها تبادل القنص بين الط

فيما أكدت مصادر محلية أن أحد عناصر "جبهة فتح الشام" تسلل من خالل الطالقيات وتخّفى  
" التابع لتنظيم الدولة كانت تتواجد نساء، فبدأ 15بزي إمرأة، وعند وصوله إلى حاجز "شارع الـ 

قتل عددًا منهم، األمر بإطالق الرصاص على عناصر تنظيم "داعش" المتواجدين على الحاجز و 
الذي أحدث حالة توتر وخوف بين المدنيين جراء اندالع االشتباكات، وخاصة المحاصرين في 

 مناطق سيطرة جبهة فتح الشام.
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القيادة العامة بفرض حصارعلى  –إلى ذلك يواصل الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  
منع إدخال المواد و  ومنع عودة األهالي إليه ،( على التوالي1297مخيم اليرموك يدخل يومه )
 الطبية والغذائية للمحاصرين.

 
المزيريب، جلين، تل شهاب، و  وفي جنوب سورية يعاني الالجئون الفلسطينيون في مخيم درعا 

أوضاعًا صحية صعبة ومأساوية وصفت بأنها تنحدر نحو  -ومناطق أخرى في محافظة درعا 
ائرة في سورية منذ خمس سنوات كفيلة بانهيار المنظومة الطبية األسوأ، حيث كانت الحرب الد

من مشافي ومراكز وكوادر طبية، خاصة مع ضعف ادارة المعارضة للمناطق الجنوبية التي 
 .تسيطر عليها وعدم وضع آليات تسّير مصالح األهالي على جميع المستويات

ا أي مشفى أو مركز طبي، وبحسب مراسل مجموعة العمل فأنه ال يتوافر في مخيم درع
باإلضافة إلى نقص حاد باألدوية والمواد والمعدات الطبية الالزمة لإلسعافات األولية، يضاف 

 إليها عدم توافر سيارات إسعاف لنقل الجرحى لتلقي العالج خارج المخيم.

وبدورهم حذر بعض الناشطين من انتشار األمراض في صفوف األهالي وخاصة مع اضطرارهم 
( 1000تخدام مياه الشرب الملوثة، وذلك بسبب انقطاع مياه الشرب عن المخيم منذ حوالي )الس
 يوم.
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ومن جانبهم رأى ناشطون ميدانيون أن تدهور الوضع الصحي جنوب سورية يعود سببه إلى  
حصار الجيش النظامي الذي يمنع دخول أي نوع من الدواء والمستلزمات الطبية، والقصف 

دافه للمشافي الميدانية، وتحول المشافي الميدانية إلى مراكز اسعافية لضعف المتواصل واسته
الدعم وانعدامه في بعض المناطق، وهجرة األطباء والكوادر الطبية مما أدى إلى اغالق العديد 

 من المراكز الطبية لخلوها من الكوادر.

 -المسلحة و"تنظيم الدولة وأشاروا إلى أن تواصل االشتباكات العنيفة بين مجموعات المعارضة  
داعش" كان سببًا في تقييد حركة العائالت والكوادر واستنزافها، يضاف إلى ذلك منع السلطات 
االردنية لالجئين الفلسطينيين من دخول أراضيها للعالج مما اضطر البعض سابقًا إلى انتحال 

 .أسماء تعود لمواطنين سوريين

 

 لجان عمل أهلي

حابة سورية مساعدات غذائية على لخيرية بالتعاون مع مؤسسة صوزعت هيئة فلسطين ا
عائلة مهجرة بسبب الحرب، حيث تعيش العائالت في خيام منتشرة بالعراء في كل من 100

 مناطق المزيريب والفوار والعجمي.

 
هذا ويعاني الالجئون الفلسطينيون في محافظة درعا عمومًا ومناطق تجمع الالجئين  

وجلين( غيابًا تامًا لمقومات الحياة،  -تجمع المزيريب -وصًا، )مخيم درعا الفلسطينيين خص
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ويعتبر انقطاع الماء والكهرباء عن تلك المناطق أبرز أشكال المعاناة، وقد أدت الغارات المتكررة 
من مساحة المخيم، مما أجبر المئات من العائالت إلى  %70على مخيم درعا إلى دمار حوالي 

 دة المزيريب وقرى الجنوب السوري.النزوح إلى بل

 

 إحصائيات وأرقام حتى 6 / كانون الثاني– يناير/ 2017فلسطينيو سورية 

 (3416) مكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ت الذين الفلسطينيين الضحايا حصيلة
 ( امرأة.455)

 (1138( معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )81 )
 امرأة.

  على مخيم اليرموك القيادة العامة  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 ( على التوالي.1297يدخل يومه )

 (190) جئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار ال
 غالبيتهم في مخيم اليرموك.

 ( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1001انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 ( أيام.815)

  يومًا،  (1343من العودة إلى منازلهم منذ ) أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون
 ( يومًا.79والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

  حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ
 ( يومًا.1150)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري 79حوالي )  في 2016وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ،
( 17( ألف، وفي األردن )31سطينيين في لبنان بحوالي )حين يقدر عدد الالجئين الفل

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


