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 "تنظيم داعش يقصف ساحة الريجة في مخيم اليرموك المحاصر"
 

 
 

 مطلوبينلتشابه أسماءهم أو لقرابتهم من  األمن السوري يعتقل فلسطينيين. 

 النازحون الفلسطينيون في مراكز اإليواء بسورية معاناة كبيرة مع الشتاء والبرد. 

 هيئة فلسطين الخيرية تجهز سيارة إسعاف لنقل المرضى جنوب دمشق. 
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 التطورات آخر

مخيم اليرموك الخاضعة لجبهة فتح الشام  قصف تنظيم الدولة "داعش" يوم أمس ساحة الريجة في
 .بعدد من قذائف الهاون، اقتصرت أضرارها على الماديات

في غضون ذلك ال يزال سكان اليرموك يعانون من الحصار المفروض عليهم من قبل الجيش  
( أيام على التوالي، فيما يشكو 1303النظامي والفصائل الفلسطينية الموالية له منذ أكثر من )

والثالثين في غرب مخيم اليرموك  15هالي مناطق الريجة وجادات عين غزال وشارعي الـأ 
المحاصر، من أوضاع معيشية مزرية نتيجة استمرار الحصار التام المزدوج الذي يفرضه الجيش 
النظامي والفصائل الفلسطينية الموالية له من جهة، والحصار المفروض عليهم من تنظيم الدولة 

 .ة تبعية المنطقة لجبهة فتح الشامداعش بحج –

 
من جانب آخر، أكد عدد من الالجئين الفلسطينيين ممن أفرج النظام السوري عنهم لمراسل 
مجموعة العمل، أنه تم اعتقالهم من قبل عناصر األمن السوري لكونهم من أسرة فرد مطلوب 

ائهم مع مطلوبين لألجهزة للنظام أو عوضًا عنه، فيما قال آخرون أنه تم اعتقالهم لتشابه أسم
 .االمنية السورية

ووفقًا لهم، فقد تعرضوا لكافة أشكال التعذيب متنقلين بين عدة أفرع أمنية وتظهر على يدي 
اضافة إلى  ،أحدهم آثار التعذيب بعد أن وضع عناصر األمن كالبات كهرباء حول معصميه
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لفرد المطلوب أو ليس له عالقة آثار الضرب والتعذيب على جسده، وبعد أن يتبين أنه ليس ا
بقريبه المطلوب يفرج عنه، وُيعطى ورقة براءة بذلك، إال أن البعض منهم تم اعتقاله للمرة الثانية 

 .لتشابه اسمه

ويؤكد ناشطون بأن الكثير من الالجئين الفلسطينيين تم اعتقالهم من قبل النظام السوري أو 
في حين قضى المئات منهم تحت التعذيب لتشابه المجموعات الموالية له دون أسباب تذكر، 

 .أسماء أو أنه قريب أحد "المطلوبين" للنظام السوري 

" التفييشفلسطيني بعد نزوحهم من المخيم و"وتشكل حواجز النظام كابوسًا يؤرق حياة الشباب ال
ال التي لهؤالء الشباب، والخوف من االعتقال وسحبهم إلى "التجنيد" موجودًا، وحمالت االعتق

 .تمارسها األجهزة األمنية السورية للشباب الفلسطيني من بيوتهم إلجبارهم على الخدمة العسكرية

( فلسطيني معتقل في سجون النظام اليزال االمن 1145يشار أن مجموعة العمل وثقت أسماء )
 .السوري يتكتم على مصيرهم

تجمعاتهم في سورية والذين يقيمون  إلى ذلك، يشكو الفلسطينيون النازحون من مخيماتهم ومناطق
بشكل إجباري في مراكز اإليواء من برد الشتاء وقسوته عليهم، وقال مراسل مجموعة العمل أن 
العائالت التي تعيش في المنازل الُمتضررة ومراكز اإليواء في سورية تكافح من أجل الحصول 

 .على الدفء

لعائالت بحاجة ماسة وسريعة لوسائل التدفئة حتى أن اوقال نازح فلسطيني في أحد مراكز اإليواء 
الحطب، كما أن األطفال بحاجة إلى كسوة شتوية، مطالبًا المؤسسات الخيرية والمعنية بتقديم 
مساعدات فصل الشتاء التي تتألف من البطانيات والمواد الغذائية والوقود والمأوى للفئات األشد 

 .حاجة خالل أشهر الشتاء الباردة

بأن الصف الواحد يحوي بين جدرانه إلى ذلك وبحسب شهادة أحد قاطني مراكز اإليواء  إضافة
عدة عائالت مما يخلق مشاكل عديدة، كما يعانون من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات 

 .وفترات زمنية طويلة
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مناطق و  هم،تجدر اإلشارة إلى أن آالف الالجئين الفلسطينيين نزحوا عن منازلهم في مخيمات
 .تجمعاتهم بعد تعرضها للقصف والدمار ولالستهداف المباشر من قبل قوات النظام السوري 

 
  لجان عمل أهلي

أعلنت هيئة فلسطين الخيرية في بلدة يلدا جنوب العاصمة السورية دمشق على صفحتها في 
مرضية موقع التواصل االجتماعي )فيس بوك( عن تجهيزها سيارة إسعاف لنقل الحاالت ال

 .وللتخفيف عن أهالي المنطقة والنازحين الفلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك

 
إن سيارة اإلسعاف باتت في  وقال أحد كوادر هيئة فلسطين الخيرية في تصريح لمجموعة العمل

اإلسعافية ضمن المنطقة و  جاهزية واستعداد تام لنقل كافة الحاالت المرضية وحاالت الوالدة
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 24وأضاف أنهم خصصوا فريق طبي لتلبية أي استغاثة أو حالة طوارئ على مدار الجنوبية، 
ساعة، ونوه أننا في جاهزية تامة وأن سيارة اإلسعاف ستكون متواجدة بأسرع وقت ممكن بعد 

 .طلبها من مقر الهيئة أو االتصال بالكادر الطبي المناوب من المتطوعين

ة بتقديم خدماتها اإلغاثية والطبية للعائالت النازحة في غضون ذلك تواصل هيئة فلسطين الخيري
من مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة يلدا، بيت سحم، ببيال، حيث عمل قسم الخدمات في 

تقديم ما يلزم و  "،يلدا، ببيالالفلسطينيين النازحين إلى مناطق "الهيئة على تعبئة المياه لالجئين 
الكسور، وتقديم الدواء و  الجروحو  ت الطارئة الناجمة عن الحروق من اإلسعافات األولية للحاال

 .المجاني لهم

 

 إحصائيات وأرقام حتى 12/ كانون الثاني– يناير/ 2017فلسطينيو سورية 

 (3419)  حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
 .( امرأة 455)

 (1145)( 80معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )
 .امرأة 

  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 .( على التوالي1303يدخل يومه )

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

 ( يوم وعن مخيم اليرموك منذ 1007انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 .( أيام822)

  ( يومًا، 1350عون من العودة إلى منازلهم منذ )أهالي مخيم حندرات في حلب ممنو
 .( يوماً 85والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
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  حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ
 .( يوماً 1156)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )في 2016 ،
 .حين يقدر عدد الالجئين


