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فلسطيني يقضي بسبب نقص الرعاية الطبية في مخيم اليرموك يرفع "
 "( الجئا  192ضحايا الحصار إلى )

 

 
 

 اشتباكات ليلية متقطعة في مخيم اليرموك جنوب دمشق. 

 مضايقات أمنية جديدة على مخيم خان دنون بريف دمشق. 

  "167"ضحية من أبناء مخيم اليرموك قضوا تحت التعذيب منذ بداية األحداث في سورية. 
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 آخر التطورات

قضى الالجئ الفلسطيني "حسين حسين 
( عامًا في مخيم اليرموك 70المصري" )

جنوب دمشق، وذلك بعد صراع مع 
ار ونقص الرعاية المرض نتيجة الحص

الطبية وعدم توفر األدوية، وهو من أبناء 
الناصرة في فلسطين، مما يرفع حصيلة 
ضحايا الحصار والجوع ونقص الرعاية 

( الجئًا فلسطينيًا بحسب 192الطبية إلى )
  .فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

القيادة العامة  -نظامي ومجموعات الجبهة الشعبية يأتي ذلك في ظل استمرار حصار الجيش ال
( يومًا، والماء 1335( على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من )1276على المخيم لليوم )

وُيحظر على  ،غيرهاو  ( يومًا على التوالي، وُمنع على إثره ادخال المواد الغذائية والطبية796لـ )
اخل المخيم الرئيسية والتي تسيطر عليها مجموعات من األمن األهالي الخروج أو الدخول من مد

 .السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية لها

الخميس في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين  –وفي سياق غير بعيد اندلعت ليل األربعاء 
 اشتباكات متقطعة بين الجيش النظامي والمجموعات الفلسطينية الموالية له من جهة،
والمجموعات المسلحة من جهة أخرى، على محوري شارع المدارس وبلدية اليرموك في شارع 

 .فلسطين دون أن تسفر عن وقوع اصابات بين الطرفين

من مساحة المخيم، في حين يسيطر الجيش  %60إلى ذلك ال يزال تنظيم "داعش" يسيطر على 
ا من الجانب المعيشي يعاني من %، أم 40النظامي والمجموعات المسلحة الموالية له على 

تبقى أوضاعًا مأساوية نتيجة عدم توفر المواد الغذائية واستمرار انقطاع المياه والكهرباء عن 
 .جميع أرجاء المخيم ألكثر من عامين
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ألف كانوا محاصرين في المخيم نزح منهم المئات إلى البلدات المجاورة  18يشار إلى أن حوالي 
 .2015داعش لليرموك مطلع إبريل نيسان -دولة بعد اقتحام تنظيم ال

في غضون ذلك، أفاد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن عناصر األمن 
السوري ومجموعاته الموالية على حاجز مخيم خان دنون فرضت اليوم اجراءات أمنية على أبناء 

عناصر الحاجز انتشروا بشكل  مخيم خان دنون دون بريف دمشق معرفة أسباب ذلك، مؤكدًا أن
كبير في المنطقة وقاموا بتفتيش دقيق ألبناء المخيم العابرين من الحاجز المفروض على باب 

 .مخيم خان دنون 

 
وكانت مجموعة العمل تلقت في وقت سابق مجموعة من الشكاوي المتكررة بخصوص سوء 

نظام السوري، ووفقًا لألهالي، فإن معاملة عناصر حاجز المخيم التابع للجان األمنية الموالية لل
 .عناصر الحاجز يستمرون بمضايقة األهالي أثناء مرورهم عبره

كما يقومون بمصادرة بعض حاجيات األهالي، ومساومتهم على السماح لهم بالمرور مقابل ذلك، 
إضافة إلى ممارسات وصفت )غير أخالقية(، كمضايقة فتيات المخيم باأللفاظ والحركات غير 

 .خالقية بشكل متكرراأل

يشار إلى أن أهالي مخيم خان دنون يعانون من اكتظاظ بالسكان وخاصة ممن نزحوا من 
مخيماتهم بعد قصفها، كذلك يعانون من نقص بالخدمات األساسية من صحة وطبابة 

 .ومواصالت، يضاف إليها صعوبة تأمين الماء وغالء في األسعار
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" 167في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن "إلى ذلك، كشف فريق الرصد والتوثيق 
 .ضحية من أبناء مخيم اليرموك قضوا تحت التعذيب منذ بداية األحداث في سورية

وأوضحت المجموعة أن معظم جثث الضحايا لم يتم تسليمها لذويها، وأنه تم االتصال فقط بأحد 
الم متعلقات المعتقل دون أن يسمحوا أفراد عائلة الضحية، إلبالغه بالتوجه لمقرات األمن واست

 .بالسؤال عن جثمانه

مطالبتها النظام السوري باإلفصاح عن « مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية»وتجدد 
مصير المئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهواًل، مؤكدة أن ما يجري داخل 

 ."رب بكل المقاييسجريمة ح"المعتقالت السورية للفلسطينيين 

 
 إحصائيات وأرقام حتى 15/ كانون  األول– ديسمبر/ 2016فلسطينيو سورية 

  (17000)  الجئ فلسطيني سوري في األردن وفق احصائيات األونروا لغاية أيلول
2016. 

 (31,000)  الجئ فلسطيني سوري في لبنان. 
  (6000)  األونروا" الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة"

 .2015لغاية يوليو 
 (8000)  الجئ فلسطيني سوري في تركيا. 
  (1000) الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة. 
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 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79أكثر من )2016. 
  القيادة  -مخيم اليرموك: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية

( على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من 1276ى المخيم لليوم )العامة عل
( 191( يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار )796( يومًا، والماء لـ )1335)

 .ضحية
  مخيم السبينة: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي

 .( يوم على التوالي1129)
 ( يوم بعد سيطرة مجموعات 1321: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي )مخيم حندرات

 .المعارضة عليه
 ( من مبانيه%70( يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي )979مخيم درعا: حوالي ). 
  مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة: الوضع هادئ نسبيًا

 .ادية فيهامع استمرار األزمات االقتص


