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ناشطون يطالبون المجتمع الدولي التدخل إلعادة المياه إلى مخيمي "
 "اليرموك ودرعا

 

 
 

 الجئة فلسطينية تقضي في اشتباكات "بئر القصب" جنوب سورية 

 قوات النظام تستهدف مخيم درعا بالدبابات 

  ساعة 72داعش يمهل المدنيين في مناطق سيطرة فتح الشام بمخيم اليرموك 

 الهيئة الخيرية تواصل بتوزيع الخبز على أهالي مخيم خان الشيح  
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 ضحايا

قضت الالجئة الفلسطينية "ياسمين عبد هللا داوود" من أبناء محافظة درعا، في منطقة "بئر 
دودية مع ريف دمشق، وذلك أثناء توجهها من مدينة القصب" شمال شرقي محافظة السويداء، الح

 .درعا إلى مدينة الرقة شمال سورية

وقال مراسل مجموعة العمل أن أحد أقرباء الضحية أكد له "أن هناك صعوبة كبيرة في تحديد 
أسباب الحادثة نظرًا لصعوبة الوصول للمكان" مشيرًا إلى وصول أنباء أولية تفيد أنه في يوم 

داعش ومجموعات المعارضة  -دارت اشتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة  30/12/2016الجمعة 
خالل االشتباكات تم و  ،كم 55المسلحة في قرية بئر قصب، جنوب شرق مدينة الضمير بـ

استهداف حافلة تقل مدنيين مما أدى إلى سقوط عددًا من الرجال والنساء ومن بينهم الالجئة 
 .ياسمين

 

 آخر التطورات

طالب عدد من الناشطين الفلسطينيين المجتمع الدولي 
والمنظمات الدولية بالتدخل من أجل إعادة المياه إلى 
مخيمي اليرموك ودرعا، حيث عمد النظام إلى قطع 

( أيام وعن 1003المياه عن مخيم درعا منذ أكثر )
( يومًا، مما اضطر األهالي 818مخيم اليرموك منذ )

ار االرتوازية لتأمين مياه الشرب لالعتماد على مياه اآلب
ومياه االستخدام المنزلي، بغض النظر عن صالحيتها 

 .لالستخدام، حيث أن مياه اآلبار أصبحت الخيار الوحيد المتاح ألبناء المخيمين

فيما أكد خبراء أن بعض تلك اآلبار التي يعتمد عليها األهالي قد تسبب أمراضًا في الكلى 
تخدامها لفترات طويلة، حيث تحتوي على نسبة عالية من الرواسب، كما خصوصًا مع استمرار اس

 .أنها ال تخضع ألي نوع من المعالجة الصحية
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ووفقًا للناشطين فأن المجتمع الدولي أصدر مواقف منددة بقطع الماء عن دمشق واعتبرها جريمة 
ن المناطق السورية ومن حرب، إال أنه تجاهل تجاهاًل تامًا قطع النظام السوري المياه عن عدد م

 .ضمنهم مخيمي اليرموك جنوب دمشق ومخيم درعا جنوب سورية

وفي جنوب سورية استهدفت قوات النظام السوري المتمركزة في مبنى الحبوب بمدينة درعا أحياء 
 قذائف. 4مخيم درعا بقذائف الدبابات، وتم تسجيل سقوط 

قاسية جراء الحصار الذي يفرضه الجيش إلى ذلك يعاني سكان المخيم من أوضاع إنسانية 
النظامي على المخيم والمناطق المتاخمة له، كما يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية 

 .والطبية

 
داعش المدنيين في مناطق سيطرة فتح -وفي جنوب العاصمة السورية دمشق أمهل تنظيم الدولة 

واالنتقال إلى مناطق سيطرة التنظيم في المخيم، ( ساعة لمغادرتها 72الشام في مخيم اليرموك )
مؤكدًا عبر مكبرات صوت المساجد القريبة من المنطقة المحاصرة أن كل من يتبّقى ُيحتجز 

 .بشكل نهائي

وعلى إثر ذلك فتح التنظيم يوم أمس الحاجز الفاصل بين مناطق سيطرته لمدة ساعة فقط لخروج 
مهددًا إغالق المعبر بشكل كامل، فيما أغلق التنظيم المدنيين من مناطق سيطرة فتح الشام 

عائلة، ويمنع  19حارات حسن سالمة، أم الفحم، الرملة، لوبية، والصفصاف، محاصرًا حوالي 
دخول أو خروج أي شخص، إال ضمن ضوابط أمنّية من التنظيم تحت ذريعة نيته تحويلها إلى 

 .منطقة عسكرية
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التابع لداعش،  15عناصر "فتح الشام" على حاجز شارع الـ يأتي ذلك بعد يومين من هجوم أحد 
والذي أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف األخيرة، واندالع اشتباكات بين فتح الشام وداعش على 

 .محاور التماس بينهما

إلغاثة الشعب الفلسطيني،  وباالنتقال إلى ريف دمشق الغربي واصلت الهيئة الخيرية الفلسطينية
لخبز على أهالي مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين لليوم التالي على التوالي، توزيع مادة ا

( ربطة خبر على أهالي مخيم خان الشيح في ريف 1000حيث قامت يوم أمس بتوزيع حوالي )
 .دمشق

وفي السياق وتحت شعار "ابتسامة يتيم" استضافت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني عددًا 
ام في مخيمات دمشق وحلب، وقدمت لهم مساعدة مالية وحقيبة قرطاسية بدعم من من األيت

مجمع األمة الواحدة، وبحسب أحد القائمين على الحملة فأن هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع 
 .دعم الطالب اليتيم الفلسطيني

 

 إحصائيات وأرقام حتى 8/ كانون  الثاني– يناير/ 2017فلسطينيو سورية 

  (3417) حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
 .( امرأة 455)

  (1145)( 80معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )
 .امرأة 
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  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 .( على التوالي1299يومه )يدخل 

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

 ( يوم وعن مخيم اليرموك منذ 1003انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 .( أيام818)

  ( يومًا، 1345العودة إلى منازلهم منذ )أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من
 .( يوماً 81والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

  حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ
 .( يوماً 1152)

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

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


