
 

Email:Reports@actionpal .org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 

 
 

 

األجهزة األمنية السورية تواصل اعتقال عدد من الكوادر الطبية "
 "الفلسطينية بتهمة إسعاف الجرحى

 
 الطبيب هايل قاسم حميد

 
 اشتباكات وقصف ليلي يطال المناطق المحيطة بمخيم خان الشيح. 

  األمني والخوف من االعتقال يدفع أبناء مخيم الرمل للهجرةالتشديد. 

  55فلسطينياً قضوا خارج سورية حتى نهاية شهر حزيران الفائت. 

 حملة الوفاء األوروبية توزع مساعداتها على فلسطيني سوريا في لبنان. 
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 آخر التطورات
الطبية الفلسطينية وتتكتم على تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال مجموعة من الكوادر 

مصيرهم، فيما قضى عدد منهم تحت التعذيب في سجونها تحت ذريعة تقديم العمل الطبي 
سعاف الجرحى من المناطق المجاورة وكانت مجموعة العمل من أجل  واإلنساني ألبناء المخيم وا 

 :فلسطينيي سورية قد وثقت في وقت سابق اعتقال كل من
طبيب في الجراحة العامة، وأستاذ بكلية الطب البشري  (عاما   67)ميد الطبيب هايل قاسم ح

اعتقلته قوات النظام  ،عمل كرئيس قسم الجراحة العامة في مشفى األسد الجامعي ،بجامعة دمشق
بتهمة عالج الجرحى،  31/8/2132السوري بعد مداهمة عيادته في مخيم اليرموك بتاريخ 

وهو طبيب جراحة عصبية في مخيم اليرموك، اعتقل من  (ما  عا 22)والطبيب عالء الدين يوسف 
" مالك محمد يوسف  "، باإلضافة إلى الطبيب22-32-2132حاجز أول مخيم اليرموك بتاريخ 

اعتقلته قوات النظام السوري من جامعة دمشق " سنة رابعة " خريج طب أسنان، ماجستير جراحة 
 .21-2-2131كلية طب األسنان في تاريخ  -
تعرضت النتهاكات جسيمة من قبل  ،ر أن الطواقم والمؤسسات الطبية في مخيم اليرموكيذك

وباعتقال وقتل  ،بقصف المشافي واستهداف سيارات اإلسعاف تارة ،األمن السوريو  الجيش
 .راح ضحيتها العشرات من مسعفين وممرضين واختصاصيين ،الكوادر الطبية تارة اخرى
لى اآلن تتكتم األجهزة   ،األمنية السورية عن مصير المعتقلين الفلسطينيين وأعدادهم في سجونهاوا 

قضوا تحت التعذيب  612معتقل و 222ووثقت مجموعة العمل من اجل فلسطيني سوريا منهم 
 .في السجون السورية

 
 مخيم اليرموك
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ن، وعلى صعيد آخر تعرضت المناطق والمزارع المحيطة بمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيي
الثالثاء لقصف عنيف، تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات بين قوات المعارضة  –ليل االثنين 

السورية المسلحة، وقوات النظام مدعومة باللجان الشعبية على كافة المحاور القتالية القريبة من 
 .المخيم، مما آثار حالة من الهلع والتوتر بين أبناء المخيم خوفا  من أن يطالهم القصف

المنازل المنتشرة في أراضي زاكية المجاورة لخان الشيح حاالت نزوح و  و شهدت بلدة الديرخبية
كبيرة إلى داخل زاكية، هربا  من القصف العشوائي الذي استهدف المنطقة ومن القناص الذي 

 .استهدفهم على حاجز الديرخبية
تصاعد المواجهات العسكرية  فيما يشتكي سكان مخيم خان الشيح من أزمات إنسانية حقيقة نتيجة

بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي في المناطق المحيطة به، مما جعله بدائرة النار 
والصراع الدموي المحموم في سورية وأثر سلبا  على سكانه من حيث استمرار انقطاع جميع 

 .خان الشيح – الطرقات الواصلة بين المخيم والمناطق المجاورة له باستثناء طريق زاكية

 
 استهداف مخيم خان الشيح

و يضطر األهالي لسلوك طريقهم الوحيد رغم المخاطر التي تواجههم إثر اندالع اشتباكات بين 
الجيش النظامي ومجموعات من الجيش الحر بين الحين واآلخر، هذا وقد أثر قطع الطريق 

إجراءاتهم األمنية سلبا  على توافر المواد الوحيد الواصل للمخيم من قبل الجيش النظامي وتشديد 
التموينية الضرورية في المخيم حيث نفد العديد من أصناف المواد التموينية وارتفعت أسعار 

 .األنواع األخرى
لى الشمال الغربي لسورية حيث يشتكي أهالي مخيم الرمل في الالذقية من استمرار حمالت  وا 

تزيد من و  جهزة االمنية السورية بين الحين واآلخر لمنازل المخيمالدهم واالعتقال التي تقوم بها األ
حيث تقوم المجموعات الفلسطينية الموالية للنظام السوري بمداهمة بيوتهم والسيطرة  ،معاناة سكانه
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كما يعاني شباب المخيم من مالحقة األجهزة األمنية السورية  ،على بعضها واتخاذها مقرات لها
مما اضطر العديد منهم للهروب خارج  ،زامية في جيش التحرير الفلسطينيمن أجل الخدمة اإلل

و يعيش أهالي مخيم الرمل في الالذقية حالة من الهدوء وسط استمرار معاناتهم ،البالد
االقتصادية حيث يشتكي األهالي من ارتفاع أسعار المواد التموينية، إضافة إلى غالء إيجارات 

 .المنازل
 

 احصائيات
الجئا  فلسطينيا  قضوا خارج  (22)أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أنه وثق أسماء 

 (8)و آخرين في اليونان، (8)و الجئين في مالطا، (2)الجئا  في مصر، و (32)سورية، منهم 
 (6)في إيطاليا، و (1)و ،آخرين في فلسطين (1)و الجئين في تركيا، (2)و الجئين في لبنان،

ُيذكر أن عدد الالجئين .يبيا، والجئ في السويد وآخر في قبرص وضحية في مقدونيافي ل
ضحية  (2231)، بلغ 2132حزيران -الفلسطينيين الذين قضوا حتى نهاية شهر يونيو 

فلسطينية، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل، حيث قضت الضحايا ألسباب 
يب في المعتقالت والتفجيرات والحصار، وأسباب غير مباشرة مباشرة كالقصف واالشتباكات والتعذ

 ."قوارب الموت"كالغرق أثناء محاوالت الوصول إلى أوروبا وذلك عبر ما بات يعرف بـ 

 
 لجان عمل أهلي

قام وفد حملة الوفاء األوروبية بزيارات ميدانية وتفقدية في لبنان على الالجئين في المخيمات 
وذلك عقب وصول القافلة إلى لبنان يوم  ،مناطق البقاع األوسط والغربيومراكز اإليواء في 

وتم خالل الزيارات القيام ببرامج ترفيهية لألطفال باإلضافة إلى توزيع الطرود الغذائية على  ،أمس
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وأعلنت القافلة والتي تضم أعضاء من عدة دول أوروبية أن االستعدادات تتم للدخول إلى .األهالي
يشار أن .ورية والتوجه إلى الالجئين الفلسطينيين في المخيمات ومراكز اإليواء هناكاألراضي الس

حملة الوفاء األوروبية سيرت عدة قوافل لمساعدة الالجئين الفلسطينيين في سوريا والمهجرين 
 .منهم إلى دول الجوار في لبنان وتركيا

 
 5142/ يوليو  -تموز  41وأرقام حتى  إحصائيات # فلسطينيو سورية 

الجئا  في  (31.281 )ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  (80)  •
الجئا  في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (2111)الجئا  في لبنان،  (23111)األردن و

 .2132لغاية فبراير " األونروا"
 .ألف الجئا  فلسطينيا  سوريا  وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (12)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يوما  على  (111)يوما ، والماء لـ  (831)وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من على التوالي،  (161)
 .ضحية (311)التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يوما  على التوالي (228)

 (212)الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينه •
 .يوما  على التوالي

أيام بعد سيطرة مجموعات  (833)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%11)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (626)حوالي : مخيم درعا •

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
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الوضع هادئ نسبيا  مع : الرمل والعائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب •
 .استمرار األزمات االقتصادية فيها

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


