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داعش" يغلق أحياًء في مخيم اليرموك وينصب كاميرات مراقبة للقادمين "
 "من بلدة يلدا المجاورة

 

 
 

 اعتقال الجئة فلسطينية أثناء خروجها من مخيم اليرموك •

مجموعة العمل: ارتفاع ضحايا التعذيب من الفلسطينيين في سجون النظام السوري إلى  •

(468) 

"فلسطين الخيرية" تطلق مشروعاً إليصال الماء بريف درعا وتواصل تأمين الماء جنوب  •

 دمشق
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 آخر التطورات

رات المحاذية لقطاع الشهداء شمال مخيم اليرموك المحاصر، وحّولها أغلق تنظيم داعش عدد من الحا
إلى مناطق عسكرية بحجة ما سماها "دواعي أمنية"، ووفقًا لمراسلنا فأن عناصر التنظيم قاموا بتحميل 

 .أثاث عدد من المنازل في تلك المنطقة ورحلوها إلى حي الحجر األسود المتاخم للمخيم

وطلب عناصره بإخالء  ،لة غير مسبوقة ضد من تبقى من أهالي مخيم اليرموكوكان التنظيم قد شن حم
العديد من الحارات والمنازل المحاذية لمواقع سيطرة هيئة تحرير الشام وتحويلها إلى مربعات أمنية 

 ومناطق عسكرية له.

 
رعي حيفا فيما ال يزال تنظيم الدولة "داعش"، يواصل تضييق الخناق على أهالي ساحة الريجة وشا

وصفورية غرب مخيم اليرموك، تحت ذريعة خضوعهم لسيطرة هيئة تحرير الشام "فتح الشام سابقًا" من 
 .خالل استمراره بفرض حصاره على تلك المنطقة

في غضون نقل مراسل مجموعة العمل نبأ قيام تنظيم "داعش" بتركيب كاميرات مراقبة في التحصينات 
 بهدف رصد حركة المدنيين القادمين من حاجز يلدا إلى المخيم. ،من بلدة يلداوالدشم التابعة لهم والقريبة 

من جانبهم اعتبر ناشطون أن تنظيم "داعش" يهدف من تركيب كاميرات المراقبة هو التضييق على 
 .أهالي المخيم، واستخدامها كذريعة العتقال أبناء المخيم بتهم واهية وهي التخابر مع أعداء "داعش"
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ك، نشر تنظيم "داعش" أمس األول على صفحات الموقع االجتماعي )الفيس بوك( عددًا من إلى ذل
الصور تظهر قيام عناصره بتحطيم شواهد القبور في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بحجة تسوية 

 القبور المشرفة.

باالعتداء على من جانبه ذكر مراسل مجموعة العمل أن عناصر تنظيم الدولة قاموا في وقت سابق 
ذلك بهدمهم شواهد القبور بحجة قيامهم بـ "تطبيق و  القبور في مقبرة مخيم اليرموك الجديدة )مقبرة التقدم(،

 الشرع"، وأضاف مراسلنا أن تنظيم الدولة منع األهالي من زيارة القبور.

 
النظامي  هذا وقد كانت المقابر في المخيم قد تعرضت أيضًا لقصف متكرر من قبل عناصر الجيش

 والمجموعات الفلسطينية الموالية له مما أدى لتضرر عدد كبير من القبور.

داعش" يفرض سيطرته على منطقة الحجر األسود وأجزاء كبيرة من مخيم  -ُيشار إلى أن "تنظيم الدولة
نيسان  /6هيئة تحرير الشام )فتح الشام سابقًا( منذ و  اليرموك، في حين تتواصل االشتباكات بين التنظيم

 في حارات اليرموك، والتي أدت إلى قضاء وجرح عدد من المدنيين. 2016ابريل  –

أفاد مراسل مجموعة العمل أن قوات األمن السوري اعتقلت امرأة فلسطينية أثناء  وفي سياق آخر،
 خروجها من مخيم اليرموك جنوب دمشق.

مي أقدموا منذ ثالثة أيام على اعتقال وأشار مراسلنا إلى أن عناصر حاجز القدم التابع للجيش النظا
الالجئة الفلسطينية التي تتكتم مجموعة العمل عن ذكر اسمها خوفًا على مصيرها أثناء خروجها من 

 .اليرموك المحاصر باتجاه دمشق، بتهمة تمويل اإلرهاب داخل المخيم
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منذ بداية الحرب الدائرة  مما يرفع حصيلة المعتقلين من أبناء مخيم اليرموك في سجون النظام السوري 
 ( معتقاًل بحسب االحصائيات الموثقة لدى مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية.202فيها إلى )

وفي سياق غير بعيد، أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن 
ضحية، وذلك بعد اإلعالن عن  468حصيلة ضحايا التعذيب من الالجئين الفلسطينيين قد ارتفعت إلى 

قضاء ثالثة الجئين خالل األيام الماضية وهم: المهندس "باسل الصفدي" و"عدي داوود" والشاب "أمجد 
 نصار".

وتشيرالمجموعة إلى أن العدد الحقيقي لضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام 
وإضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من اإلعالن عن وفاة  السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه،

 أبنائهم تحت التعذيب خشية المالحقة من قبل النظام السوري.

( الجئًا فلسطينيًا في 1623يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد وثقت اعتقال )
 سجون النظام السوري.

 

 لجان عمل أهلي

أطلقت هيئة فلسطين الخيرية في بلدة المزيريب جنوب سورية، مشروع إيصال المياه للفقراء في البلدة، 
حيث تعاني البلدة من نقص حاد في مياه الشرب، وذلك بعد جفاف البحيرة التي كانت تغذي السكان في 

 المنطقة.

زية حول البحيرة، وذلك بسبب ويعود النقص الحاد في الماء في المنطقة هو كثرة حفر األبار االرتوا
 استغالل أصحاب هذه األبار حيث يتحكمون بأسعار وأجور تعبئة المياه.

( عائلة فلسطينية تعيش في بلدة المزيريب يضاف لهم المئات من العائالت 1700يشار أن قرابة )
 الفلسطينية النازحة عن مخيم درعا.

ة تقديم خدماتها اإلغاثية والطبية للعائالت وفي جنوب العاصمة دمشق تواصل هيئة فلسطين الخيري
النازحة من مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة يلدا، بيت سحم، ببيال، حيث يعمل قسم الخدمات في 
الهيئة على تعبئة مياه اآلبار لالجئين الفلسطينيين النازحين وبشكل يومي، كما تواصل الهيئة عملها على 

 لجميع األهالي في المنطقة عبر وحدة المياه المنشئة أمام مركز الهيئة.تأمين مياه الشرب "الفيجة" 
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إلى ذلك تعيش عشرات العائالت الفلسطينية النازحة إلى بلدات جنوب دمشق ظروفًا معيشية غاية 
 .بالقسوة، نتيجة تدهور أوضاعهم االقتصادية جراء استمرار الحرب الدائرة في سورية

 
 2017أغسطس  –آب  7وأرقام حتى فلسطينيو سورية إحصائيات 

( 463( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3552) •
 امرأة.

 ( امرأة.102( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1622) •
يادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل الق –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1473يومه )
( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 196) •

 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.
( 1061( أيام وعن مخّيم اليرموك منذ )1212انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 .يوماً 
( يومًا، والمخّيم 1555أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 ( أيام..308يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •

( ألف، وفي مصر 17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )
 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6)


