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وفاة رضيعة فلسطينية في مخيم اليرموك بسبب حصار النظام ونقص "
 "الرعاية الصحية وداعش يقطع يد أحد المدنيين بتهمة السرقة

 

 
 

 تعرض مخيم اليرموك للقصف بقذائف الهاون •

أنباء عن سرقة تنظيم داعش معدات أحد األفران اآللية في مخيم اليرموك وتسليمها للنظام  •

 السوري

 الهاون يستهدف مخيم درعا جنوب سورية قصف ليلي بقذائف •

 وقوع إصابات بين المدنيين في المزيريب خالل اشتباكات بين مجموعات مسلحة •
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 آخر التطورات

أغسطس طفلة رضيعة في مخيم اليرموك نتيجة الحصار ونقص  -آب  14توفيت أمس األول االثنين 
 الرعاية الطبية.

يعة "فاديا عدي الجدع" التي تبلغ من العمر يومين توفيت وذكر مراسل مجموعة العمل أن الطفلة الرض
بسبب نقص األوكسجين، وذلك بعد أن تم نقلها من مخيم اليرموك إلى بلدة ببيال لتلقي العالج، منوهًا 

 .إلى أن الطفلة كانت بحاجة إلى حاضنة، أو نقلها إلى مشافي دمشق

 
من أجل فلسطينيي سورية، أنه استطاع توثيق من جانبه أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل 

( ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا إثر الجوع ونقص الرعاية الطبية بسبب الحصار 197بيانات )
 غالبيتهم قضوا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق.

منذ منتصف عام  فيما يواصل الجيش النظامي والمجموعات الموالية له بفرض الحصار على المخيم
، مما فتح باب معاناة كبيرة على األهالي في المخيم، حيث تم قطع الماء والكهرباء وُمنع على 2013

إثره ادخال المواد الغذائية والطبية وغيرها، وُيحظر على األهالي الخروج أو الدخول من مداخل المخيم 
 جموعات الفلسطينية الموالية لها.الرئيسية والتي تسيطر عليها مجموعات من األمن السوري والم

لقصف  ،في غضون ذلك، تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق
بعدد من قذائف الهاون، استهدفت مناطق متفرقة منه، ووفقًا لمراسلنا أسفر القصف عن إصابة طفل 

 بجروح متوسطة ووقوع أضرار مادية في الممتلكات.
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نشر موقع "والية دمشق" التابع لتنظيم الدولة اإلسالمية عددًا من الصور، تظهر قيام عناصر  إلى ذلك،

تنظيم "داعش" قطع يد أحد أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين، وبحسب المصدر فأن التنظيم أقام 
 .لسرقةالحد على الجئ فلسطيني الذي لم يتسن لمجموعة العمل معرفة اسمه بقطع يده بتهمة ا

داعش ارتكب ويرتكب العديد من االنتهاكات بحق المدنيين منذ سيطرته على  -يذكر أن تنظيم الدولة 
 2015مايو  -أيار  13، فقد قام عناصر التنظيم يوم 2015مخيم اليرموك في األول من نيسان عام 

سود المجاور للمخيم بقطع يد الشاب الفلسطيني المعروف باسم "أبو راس البدوي" من سكان الحجر األ
 بتهمة السرقة.

جلدة،  18جلد تنظيم الدولة رجل وامرأة من أبناء مخّيم اليرموك  2017فبراير  -شباط  13وفي يوم 
باإلضافة إلى الحبس، وحلق شعر الزوجة بالكامل، بتهمة عقد قرانهما خارج محكمة "داعش" الشرعّية، 

 لدى محاٍم وبحضور شاهدين. رغم تنفيذ عقد زواجهما وفق األصول الشرعّية،

" الالجئ الفلسطيني "محمد عطية" المعروف أعدم تنظيم "داعش 2017فبراير  - شباط 13أما في يوم 
 بـ "حمودة جزيرة" في مخيم اليرموك المحاصر.

على إعدام أربعة الجئين، هم:محمد نصار،  2017مارس  -آذار  2كما أقدم تنظيم داعش يوم 
 ان، وآخر من عائلة التايهة والجئين آخرين من عناصر "هيئة تحرير الشام".وشخص من عائلة علي

في حين يواصل تنظيم الدولة "داعش" فرض اإلقامة الجبرية على عدد من الناشطين في مخيم اليرموك، 
بعد أن أفرج عنهم في اآلونة األخيرة، ووفقًا لمراسل مجموعة العمل أن تنظيم الدولة أجبر هؤالء 
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ن على التزام منازلهم وعدم مغادرتها دون توضيح األسباب وراء ذلك، ونوه مراسلنا إلى أن الناشطي
"داعش" شّن في اآلونة األخيرة حملة مداهمات واعتقاالت واسعة طالت عدد شباب مخيم اليرموك دون 

 معرفة األسباب الحقيقية الكامنة وراء تلك الحملة.

أن عناصر تنظيم الدولة جنوب دمشق فّرغت الفرن اآللي  كما نقلت مصادر محلية في مخيم اليرموك
 اإلحتياطي، الواقع مقابل شارع المدارس، من محتوياته اآللية بالكامل.

ونقلت تلك المصادر عن شهود عيان تأكيدهم أن المعدات اآللية خرجت عبر حاجز القدم التابع لقوات 
السوري بتعاونه مع عناصر تنظيم الدولة، وحّملوه النظام السوري، فيما اتهم ناشطون فلسطينيون النظام 

 تشريد أهله ومنعهم من الدخول أو الخروج إلى المخيم.و  استمرار مأساة مخيم اليرموك

الثالثاء، للقصف بعدد من  –وفي جنوب سورية، تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين ليل االثنين 
 .قذائف الهاون، اقتصرت أضرارها على الماديات

الجدير ذكره أن غالبية أبناء مخيم درعا نزحوا إلى أحياء درعا وريفها، فيما ال يزال سكان مخيم درعا 
% من مبانيه وحي طريق السد يشتكون من أوضاع إنسانية قاسية جراء الحصار  80الذي دمر حوالي 

قص حاد في المواد الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم والمناطق المتاخمة لهم، كما يعانون من ن
 الغذائية واستمرار انقطاع المياه والكهرباء واالتصاالت لفترات زمنية طويلة.

وفي سياق آخر، أفاد مراسل مجموعة العمل في المزيريب جنوب سورية وقوع عدد من اإلصابات في 
م صفوف المدنيين، وذلك خالل اشتباكات عنيفة جرت بين مجموعات عسكرية مسلحة معارضة للنظا

 السوري استخدمت خاللها األسلحة الخفيفة والمتوسطة.
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( عائلة فلسطينية تعيش في بلدة المزيريب يضاف لهم المئات من العائالت 1700يشار إلى أن قرابة )
 الفلسطينية النازحة عن مخيم درعا.

 

 2017أغسطس  –آب  15فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 462( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3557) •
 امرأة.

 ( امرأة.103( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1626) •
يدخل  القيادة العامة على مخّيم اليرموك –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1481يومه )
( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 197) •

 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.
( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1220انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 ( يومًا.1069)
( يومًا، والمخّيم 1563ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )أهالي مخّيم حندرات في حلب  •

 ( أيام.316يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •

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


