
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1830العدد: 
07-11-2017 

 "يلدا -تنظيم "داعش" يعتقل عدداً من المدنيين بعد فتحه معبر مخيم اليرموك  "

 ( عائلة فلسطينية في مخيم درعا بال مساعدات وال خدمات185) •

 سنوات 3"مجدي حمدان" منذ  األمن السوري يواصل اعتقال الشاب الفلسطيني •

 مصير مجهول للمزارع الفلسطيني "منهل حمايدة" المختطف منذ أيام جنوب سورية •



 

 آخر التطورات

اعتقل تنظيم "داعش" جنوب دمشق عددًا من المدنيين بتهمة حيازتهم على السجائر، ووفقًا لمراسلنا 
ددًا من فقد فّتش عناصر التنظيم، المدنيين العائدين من بلدة يلدا إلى مخيم اليرموك، واعتقل ع

الرجال والنساء بعدما وجد معهم سجائر للتدخين، األمر الذي يعتبره التنظيم مخالفًا لقوانينه 
 المفروضة جنوب دمشق.

وتواردت األنباء أن التنظيم سيفرض عقوبات عليهم ستتراوح بين الجلد لمن ارتكب "الجرم" سابقًا 
 والحبس اإلكراهي لمرتكبيه ألول مرة.

 
يم الدولة "داعش"، يواصل تضييق الخناق على أهالي مخيم اليرموك والمحاصرين فيما ال يزال تنظ

 في ساحة الريجة وشارعي حيفا وصفورية غرب مخيم اليرموك.

وكان تنظيم "داعش" أعاد ظهر يوم أمس، فتح المعبر الواصل بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا 
لطالب من الخروج من داخل اليرموك إلى المجاورة، وذلك بعد أن أغلقه صباحًا ومنع األهالي وا

 البلدات المجاورة للمخّيم، دون أن يوضح األسباب الكامنة وراء تلك الخطوة.

من جانبه تحدث الناشط عبد هللا الخطيب مدير مركز وتد في تسجيل مصور تداولته عدد من 
ء مخيم اليرموك صفحات موقع التواصل االجتماعي )الفيس بوك( عن المعاناة التي تكبدها أبنا

نتيجة استمرار إغالق المنفذ الوحيد الذي يمد األهالي بالمواد الغذائية الضرورية الستمرار الحياة 
 فيه.

وأشار إلى أن ممارسات داعش داخل مخيم اليرموك هي جزء من سياسة عامة ينتهجها التنظيم 
 على المخيم بشكل كامل. إلفراغ مخيم اليرموك من سكانه، ودفعهم للخروج منه بهدف االستيالء



 

فيما يعاني من تبقى من سكان مخيم اليرموك داخله أوضاًعا إنسانية غاية في القسوة نتيجة الحصار 
المفروض على المخيم، وإغالق كافة المنافذ والطرق الواصلة إلى العاصمة السورية دمشق، فقد 

 .2013عام عمد النظام السوري إلى فرض حصار كامل على اليرموك منذ منتصف 

كما قام في اآلونة األخيرة بإغالق طريق القدم الذي كان يمد المخيم بجزء من المواد الغذائية 
واألدوية، وأخيرًا تم إغالق حاجز يلدا بوجه سكان المخيم، بسبب تدهور األوضاع األمنية بين 

 لدا. يداعش وفصائل المعارضة السورية في 

لة فلسطينية في مخيم درعا معاناة كبيرة تزداد يومًا بعد ( عائ185في غضون ذلك، يعيش قرابة )
يوم نتيجة دخول المخيم في الحرب السورية وتأثيراتها، حيث سقط خاللها عشرات الجرحى والقتلى 

( ضحية سقطوا خالل الحرب في سورية، كما تعرض المخيم 256وثقت مجموعة العمل أسماء )
 القذائف.الطائرات السورية وسقوط  ( من مبانيه نتيجة قصف%70لدمار حوالي )

( أيام، مما دفع األهالي 1310فيما يستمر الجيش السوري قطع المياه عن المخيم منذ أكثر من )
نتشار األمراض الهضمية للتزود من مياه اآلبار للشرب على الرغم من تلوثها، والذي أدى إلى ا

 .والجلدية

 
األدوية والطواقم اإلسعافية، فالمخيم ال يتوفر فيه أي كما يعاني أبناء المخيم من نقص شديد في 

مركز طبي وال حتى سيارة إسعاف لنقل الجرحى أو الحاالت المرضية، فكل من ُيصاب أو يمرض 
من أبناء الحي يذهب الى مناطق مجاورة للمخيم للعالج في حي طريق السد أو درعا البلد على 

 الرغم من خطورة الطرق. 



 

غافل األونروا عن ذلك وعدم تقديمها للمساعدات الغذائية والطبية، كذلك الحال يتزامن ذلك مع ت
بالنسبة لمجموعات المعارضة السورية المسيطرة على المنطقة، والتمييز الذي تمارسه تلك 
 المجموعات بين المخيم والمناطق االخرى من حيث الخدمات وتأمين مياه الشرب والغذاء والدواء. 

القنص والقصف واإلهمال، جزءًا كبيرًا من األهالي إلى  وأعماللمتردية في المخيم ودفعت الحالة ا
 ترك منازلهم، والبحث عن مناطق أكثر أمنًا واستقرارًا إما في داخل سوريا أو الهجرة إلى خارجها.

( 34وفي سياق آخر، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "مجدي حمدان عبده' )
وذلك بعد أن اعتقلته األجهزة األمنية السورية على حاجز الجوية في المزة بدمشق بتاريخ عامًا، 

، ومنذ اعتقاله ال تتوفر معلومات عنه، وهو مدرس تربية رياضية ومن أبناء مخيم 14/1/2014
 يح بريف دمشق.شخان ال

ين الفلسطينيين، يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقل
حيث تم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم 

( معتقاًل 1640على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )
 ( معتقلة.103فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم )

ل مصير الالجئ الفلسطيني "منهل حمايدة" مجهواًل إثر اختطافه على طريق من جانب آخر، ال يزا
من قبل أشخاص كانوا يستقلون سيارة لم يتسن معرفة  2017-10-30المزيريب تل شهاب يوم 

 مواصفاتها.

 
 



 

ووفقًا لمراسلنا فأن حمايدة من عشيرة السيطرية، عُرف عنه المزارع النشيط وصاحب خلق وسمع 
 ، مشيرًا إلى أنه ال وجود ألنباء أو معلومات عنه حتى اللحظة.االجتماعيطيبة في وسطه 

( 59يشار إلى أن حصيلة عدد الالجئين الفلسطينيين المختطفين منذ بداية الحرب في سورية إلى )
 شخصًا.

 

 2017نوفمبر  -تشرين الثاني  06فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

يين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا الفلسطين3607) •
 ( امرأة.462)

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1640) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1573يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 202) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1310)انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر  •
 ( يومًا.1150)

( أيام، والمخّيم 1646أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.397يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

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

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


