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النظام السوري يواصل اعتقال عشرات الالجئات الفلسطينيات ويتكتم على "
 "مصيرهن

      

 
 

 أنباء عن اتفاق بين النظام السوري والنصرة يقضي بانسحابها من مخيم اليرموك. 

 اآلبار االرتوازية الخيار الوحيد ألبناء مخيمي درعا ..بالرغم من مضارها الصحية

 .واليرموك

  أمريكي من أصول عربية يحاول جمع التبرعات للفلسطينيين في سورية عبر دراجته

 .الهوائية
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 التطورات آخر

أكد فريق التوثيق في مجموعة العمل أن عدد المعتقالت الفلسطينيات في سجون النظام السوري 
الجئة فلسطينية، حيث ال يخلو مخيم ( 57)الحرب الدائرة في سورية وحتى اليوم بلغ منذ بداية 

من المخيمات الفلسطينية من وجود معتقالت من نسائه تم توقيفهن على الحواجز المتواجدة على 
 .بوابات ومداخل المخيمات والمدن

وأشار فريق الرصد والتوثيق أن المعتقالت 
لتي اعتقلن فيها توزعن حسب المدن السورية ا

الجئة ( 02)حيث اعتقلت : على النحو التالي
في ريف دمشق، ( 75)في دمشق وحدها، و

فلسطينيات في حمص، وثالثة الجئات ( 72)و
في درعا، والجئتان في الالذقية، بينما اعتقلت 

 .الجئة في أماكن متفرقة من سورية( 07)

ن طالبات جامعيات أو ناشطات أو أن بعض المعتقالت هن عبارة ع" وقالت مجموعة العمل
أمهات مع أو بدون أطفالهن، يشار إلى أن المرأة الفلسطينية في سورية تعرضت لالعتقال 

اإلعاقة، نتيجة الصراع الدائر في سورية منذ اندالع المواجهات هناك في و  الموتو  والخطف
 ."بين أطراف األزمة السورية 0277آذار  –مارس 

األنباء الواردة من مخيم اليرموك المحاصر، أن مفاوضات جرت عبر قالت  في غضون ذلك
وسطاء بين النظام السوري وجبهة النصرة في مخيم اليرموك جنوب دمشق، أسفرت عن اتفاق 
جرى بين الطرفين ويقضي بانسحاب عناصر جبهة النصرة مع عائالتهم وبشكل كامل من 

 .نصرةالمخيم إلى إدلب شمال غرب سورية معقل جبهة ال

وأضافت األنباء أن جبهة النصرة في المخيم أبلغت المدنيين الراغبين بالمغادرة معها، وتسجيل 
كما أبلغت الجبهة عناصر من مجموعات المعارضة السورية  ،أسماءهم للخروج مع مقاتليها

 .المسلحة المتواجدين في المنطقة باألمر ذاته
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أن يتم انسحاب جبهة النصرة التي ال يتجاوز ومن المقرر بحسب مصادر األنباء في المخيم، 
 .عنصرًا من محور شارع راما شمال المخيم الذي تسيطر عليه الجبهة 772عدد عناصرها الـ 

داعش قنصًا برصاص عناصر جبهة النصرة في  -عناصر من تنظيم الدولة  3ميدانيًا قضى 
 .طقة غرب مخيم اليرموكمخيم اليرموك، فيما تجري اشتباكات متقطعة بين الطرفين في من

 
إلى ذلك يواصل الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة والفصائل الفلسطينية الموالية للنظام 

يومًا على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر ( 7775)حصارها على مخيم اليرموك ألكثر من 
باب معاناة كبيرة على األهالي  يومًا على التوالي، مما فتح( 665)يومًا، والماء لـ ( 7751)من 

في المخيم، وُمنع على إثره ادخال المواد الغذائية والطبية وغيرها، وُيحظر على األهالي الخروج 
أو الدخول من مداخل المخيم الرئيسية والتي تسيطر عليها مجموعات من األمن السوري 

 .والمجموعات الفلسطينية الموالية له

والحصار المستمر إلى توقف جميع مشافي ومستوصفات المخيم  في حين أدى القصف المتكرر
عن العمل، وتم قضاء عدد من الكوادر الطبية بفعل القصف بالطائرات وقذائف الهاون، وزاد من 

للمخيم وسيطرته عليه بمساعدة عناصر جبهة " داعش"تأزم أوضاع األهالي اقتحام تنظيم 
 ."داعش"عديد من الجهات اإلغاثية تحت تهديدات ، حيث انسحبت ال0277مطلع إبريل " النصرة"

وفي سياق غير بعيد، يعاني أهالي مخيمي اليرموك ودرعا من استمرار انقطاع المياه عن 
منازلهم، مما دفعهم منذ فترات طويلة لالعتماد على مياه اآلبار االرتوازية لتأمين مياه الشرب 
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ها لالستخدام، حيث أن مياه اآلبار أصبحت بغض النظر عن صالحيت ،ومياه االستخدام المنزلي
 .الخيار الوحيد المتاح ألبناء المخيمين

من جانبهم أكد خبراء لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن بعض تلك اآلبار التي 
يعتمد عليها األهالي قد تسبب أمراضًا في الكلى خصوصًا مع استمرار استخدامها لفترات طويلة، 

 .ى نسبة عالية من الرواسب، كما أنها ال تخضع ألي نوع من المعالجة الصحيةحيث تحتوي عل

يذكر أن النظام السوري كان قد قطع مياه الشرب عن مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين منذ 
 .يوماً ( 107)يومًا، في حين قطع المياه عن مخيم درعا منذ أكثر ( 665)أكثر 

األمريكي من أصٍل يمني تجربة فردية بهدف جمع  "ذكي حضرمي"إلى ذلك، يخوض الشاب 
التبرعات من خالل دراجته الهوائية لالجئين الفلسطينيين في سورية، والذين يواجهون صعوباٍت 

 .جمة للخروج منها هرًبا من الحرب

الرياح شديدة لكنه تحدٍ  شخصي علي أن و  البرد قارص"حول تجربته " حضرمي"ويقول الشاب 
أفعل ذلك بخياري، لكن الناس في مخيمات الالجئين ال خيار لديهم، والوضع "مضيفًا " أخوضه

الحالي في سوريا يسمح للسوريين بمغادرة البالد إلى أماكن مختلفة، ولكن  الفلسطينيين عالقون 
 ".هناك

 
ويحاول الحضرمي جمع تبرعاٍت بقيمة ثالثة آالف وسبعمئة دوالر بمناسبة عيد ميالده السابع 

ثين لمساعدة الالجئين الفلسطينيين العالقين في سوريا من خالل قيادة دراجته الهوائية فقط، والثال
 .كم في يومين منفصلين 302وقد قرر أن يقودها لمسافة 
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خصصت لذكي صفحًة على موقٍع لها ( األونروا)وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
 .ٍر واحد مبلغ ألف وخمسمئة دوالرلجمع التبرعات، وبلغت هذه التبرعات خالل شه

هذه هي المرة األولى في حياتي التي أفعل فيها شيء ..بالسعادة… أشعر بالراحة "يقول ذكي 
ذا كنت أستطيع أن أفعل ذلك فأي شخٍص يستطيع  ".كل شخٍص يستطيع..كهذا وا 

 

 6102/ تموز ــ يوليو/ 8/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .لسطيني سوري في األردنالجئ ف( 77722) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 00722) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6222) •

 .0277يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 1222) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 7222) •
 -وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر ألف الجئ فلسطيني سوري( 57.0)أكثر من  •

 .0277كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 7751)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 7775)لليوم 
 .ضحية (715)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 665)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 052)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 7760)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 52)حوالي أيام النقطاع المياه عنه ودمار ( 107)حوالي : مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •
 .استمرار األزمات االقتصادية فيها

استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •
 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


