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ضحية من أبناء مخيم اليرموك قضوا منذ بداية األحداث في  1277"
 "سورية

 

 
 

 مركز اإلنقاذ يعاني نقصاً حاداً بالدواء وداعش تحصن نفسها في مخيم اليرموك 

  تدهور أوضاعهم المعيشيةأهالي مخيم العائدين بحمص يشكون من  

  يواجه آالف الفلسطينيين في سجون النظام السوري ضمصير غام 

 اعتقال فلسطيني سوري في بيروت بحجة عدم تجديد إقامته وتسوية أوضاعه القانونية 
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 آخر التطورات

كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الضحايا من 
قضوا  447" الجئًا، بينهم 1277مخيم اليرموك منذ بداية األحداث في سورية وصل إلى "أبناء 

بطلق ناري، فيما  203و " بسبب الحصار وقلة الرعاية الطبية،188جراء القصف، فيما قضى "
" الجئين 10" تحت التعذيب، في حين سجل إعدام "169" برصاص قناص، و"160قضى "

" بسبب إختطافهم ومن ثم قتلهم بعد ذلك، 10تالل الصهيوني، و"" برصاص االح11ميدانيًا، و"
" الجئًا نتيجة تفجير سيارة مفخخة، 14" الجئًا ألسباب مجهولة، إلى ذلك قضى "17بينما قضى "

" أشخاص توفوا أثر أزمات 5" الجئين ماتوا غرقًا، و"8" تم اغتيالهم داخل المخيم، و"14و"
الجئان قضيا نتيجة إنهيار مبنى، و  ق الهجرة إلى أوروبا،" الجئين قضوا على طري3"و صحية،

بينما قضى الجئ اثر التدافع أثناء استالم المساعدات الغذائية في ساحة راما أول المخيم، وآخر 
قضى اختناقًا، والجئان حرقًا، كما تم قتل الجئ من أبناء اليرموك بالسالح األبيض، والجئ دهسًا 

 .لعائلته أثناء محاولته جلب المياه
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وفي جنوب العاصمة السورية دمشق أعلن مركز اإلنقاذ الطبي في منطقة الريجة بمخيم اليرموك 
أن المركز يعاني نقصًا حادًا في المواد الطبية  ،والخاضعة لسيطرة جبهة "فتح الشام"

ومستلزماتها، فيما بّث المركز عبر صفحته على موقع التواصل االجتماعي صورًا لمرضى من 
 .األطفال وقيام المركز بعدد من العمليات الجراحية بإمكانيات بسيطة

 
نساني والصحي في وكان الطبيب رياض إدريس مدير مركز اإلنقاذ الطبي قد وصف الوضع اإل

منطقة الريجة المحاصرة من النظام السوري وتنظيم الدولة بالمأساوي، وأكد على انتشار بعض 
الحاالت المرضية والحمة التيفية والتهاب الطرق التنفسية العلوية، إضافة إلى انتشار بعض 

هذا األمراض منوهًا إلى أن أكثر شريحة معرضة ل الجلدية مثل الحكة والطفح الجلديالحاالت 
 .هم األطفال دون سن الثامنة

داعش بمخيم اليرموك المحاصر، يقوم عناصر التنظيم  -وفي مناطق سيطرة تنظيم الدولة 
بتحصين مواقعهم خوفًا من القصف ورصاص القناصة، وأظهرت صور بثها التنظيم ورش عمل 

 .تابعة له تقوم برفع سواتر معدنية وترابية وأخرى لحفر الخنادق

ي السياق يعاني سكان أبناء مخيم العائدين في حمص من تزايد ارتفاع األسعار وشح في وف
جميع المواد الغذائية والمحروقات، بسبب استمرار الحرب في سورية وسوء األحوال الجوية التي 
تضرب سورية ومنطقة الشرق األوسط، كما يشتكي األهالي وأصحاب المحال التجارية من 

كهربائي لساعات طويلة ما يؤدي بشكل مستمر إلى تلف المواد الغذائية وتكبدهم انقطاع التيار ال
خسائر مادية، كذلك يجد أبناء المخيم صعوبة في تأمين الغاز للطبخ والتدفئة نتيجة عدم توفره 
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وأسعار المرتفعة، وانتشار البطالة بينهم وضعف الموارد المالية، مما دفع بعض األهالي إلى 
 .ب للتدفئة والطبخاستخدام الحط

 
وباالنتقال إلى لبنان اعتقل األمن العام لبناني الالجئ الفلسطيني السوري "محمد الحاج أحمد" يوم 

كانون األول / ديسمبر الجاري في بيروت بحجة إنتهاء إقامته وعدم تجديدها وتسوية  17
 .أوضاعه القانونية

القانونية والحقوقية وحقوق اإلنسان التدخل الفوري من جانبها ناشدت والدة األحمد جميع الجهات 
إلطالق سراحه، مضيفة أن عناصر حاجز منطقة برج البراجنة في بيروت اعتقلوا ولدها على 

ضعه القانوني، منوهة إلى أن العائلة وولدها ال يملكون مبلغ و  خلفية عدم تجديد إقامته وتسوية
قرارًا يقضي بفرض  2016سبتمبر  -أيلول  19تجديد اإلقامة، حيث أصدر األمن العام يوم 

$ على الالجئين الفلسطينين السوريين المهجرين في لبنان 200ألف لبناني، ما يعادل  300مبلغ 
 .مقابل تجديد إقامتهم، وذلك لمدة ستة أشهر فقط

ومن جهة أخرى كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن 
معتقلين الفلسطينيين يواجهون مصيرًا غامضًا في سجون النظام السوري، وتشير آالف ال

( معتقاًل في األفرع األمنية التابعة للنظام السوري ممن تمكنت 1135احصائياتها إلى وجود )
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" الجئًا 456( الجئة فلسطينية، كما تم توثيق معلومات "80المجموعة من توثيقهم، من بينهم )
 .تحت التعذيب في معتقالت النظام السوري، بينهم نساء وكبار في السنفلسطينيًا قضوا 

وأشارت المجموعة إلى أنه من المتوقع أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر مما تم 
اإلعالن عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، باإلضافة 

والضحايا من اإلفصاح عن تلك الحاالت خوفًا من ردة فعل  إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين
 .األجهزة األمنية في سورية

 

 إحصائيات وأرقام حتى 18/ كانون  األول– ديسمبر/ 2016فلسطينيو سورية 

 (3411) ( 455حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )
 .امرأة 

  (1135)  ( امرأة 80فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )معتقل. 
  القيادة العامة على مخيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية

 .( على التوالي1279يومه )
  (192) حصار الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب ال

 .غالبيتهم في مخيم اليرموك
 ( 799( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ )982انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )

 .يوماً 
 ( يومًا، والمخيم 1324أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )

 .( يوماً 61يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
  ( 1132الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ )حواجز

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

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


