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معتقاًل فلسطينيًا من أبناء مخيم العائدين بحمص  222: مجموعة العمل"
 "في السجون السورية

      

 
 

 قصف مدفعي يستهدف مخيم درعا جنوب سورية  

 سقوط قذيفة هاون على مخيم الوافدين بريف دمشق  

  اإلنقاذ الطبي يصف الوضع اإلنساني والطبي بالسيئة في المناطق التي تحاصرها مركز

 داعش بمخيم اليرموك

  يوماً بتهمة تشابه أسماء 55األمن السوري يفرج عن فلسطيني بعد اعتقاله 

 قضوا إثر القصف بالكيماوي على  63: في الذكرى الثالثة لمجزرة الكيماوي ً فلسطينيا

 دمشقمناطق متفرقة من ريف 
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 آخر التطورات

 222أحصى فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، اعتقال نحو 
 .الجئًا من أبناء مخيم العائدين بحمص في السجون السورية منذ بداية الصراع الدائر فيها

يعرف نساء لم  11رجاًل، و 212معتقاًل يوجد  222فيما كشفت مجموعة العمل أن من بين 
 .مصيرهم حتى اليوم

ورجحت المجموعة أن يكون عدد المعتقلين أكثر من ذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية 
صادرة عن النظام السوري، باإلضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من اإلفصاح 

كثر من عن تلك الحاالت خوفًا من ردت فعل األجهزة األمنية في سورية، حيث يوجد حاليًا أ
 .2111معتقاًل فلسطينيًا سوريًا في سجون النظام ممن تمكنت المجموعة توثيقهم منذ  1101

 
وفي جنوب سورية تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين لقصف مدفعي استهدف مناطق 
متفرقة من المخيم اقتصرت أضرارها على الماديات، كما تعرضت أحياء درعا البلد والتي تقطنها 

لعائالت الفلسطينية لقصف مدفعي عنيف أودى بحياة ثالثة أطفال من أبناء المنطقة بعض ا
وأثار حالة خوف وفزع بين المدنيين وخراب في المنازل، في حين استهدف القصف حي طريق 

 .السد المجاور لمخيم درعا ولم ترد أنباء عن اصابات
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ريف دمشق الذي يقطن فيه عائالت أما في ريف دمشق سقطت قذيفة هاون على مخيم الوافدين ب

 .اقتصرت أضرارها على الماديات ،فلسطينية إلى جانب العائالت السورية

ويعيش سكان المخيم أوضاعًا إنسانية صعبة منذ فترة ما قبل الحرب في سورية وزادتهم الحرب 
على ذلك  معاناة فوق معاناتهم، حيث تنتشر البطالة وتنعدم الموارد المالية للعائالت، عالوة

يعانون من تدهور الوضع األمني بسبب قرب المخيم من منطقة عدرا التي تشهد اشتباكات 
 .النظام السوري و  مستمرة بين مجموعات المعارضة المسلحة،

فتح "في غضون ذلك وصف مركز اإلنقاذ الطبي في ساحة الريجة المنطقة الخاضعة لجبهة 
لوضع اإلنساني والصحي بالسيء، نتيجة انعدام الغذاء النصرة سابقًا في مخيم اليرموك، ا" الشام

والمياه الصالحة للشرب، بسبب الحصار المفروض على منطقة الريجة من قبل تنظيم الدولة من 
 .جهة، وقوات النظام السوري والمجموعات الموالية من جهة ثانية
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التواصل مشرف المركز خالل شريط مصور على مواقع " رياض ادريس"وتحدث الطبيب 
االجتماعي، أن األهالي المحاصرة في منطقة الريجة اضطروا لشرب الماء الراكد في اآلبار 
الموجودة بالمنطقة، مما أدى إلى انتشار بعض األمراض كالتهاب المعدة واألمعاء والحمى التيفية 

 .فسروانتانات الطرق التنفسية العلوية وانتشار االمراض الجلدية والطفح الجلدي غير الم

من األهالي المحاصرة مما يشكل وباء % 01وعن مدى انتشار األمراض قال ادريس أنها تشكل 
 5حقيقيًا، مشيرًا إلى أن أكثر فئة متضررة من انتشار األمراض هم األطفال وخاصة دون سن 

درجة مترافقًا مع إسهال وفي  01سنوات، حيث يعانون من آالم في البطن وحمى قد تصل إلى 
 .حيان إقياءبعض األ

وأكد الطبيب المحاصر أن المنطقة تعاني من غياب كامل للمؤسسات والهيئات الطبية في وقت 
يعاني من نقص كبير من األدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن المركز ال يستطيع استقبال 

 .وتحمل العدد الكبير من المرضى

دًا على العشرات من العوائل القاطنة في يفرض حصارًا مشد" داعش"الجدير ذكره أن تنظيم 
سابقًا حيث يتركز الحصار " جبهة النصرة" -" فتح الشام"المنطقة الخاضعة لسيطرة مجموعات 

في منطقة محيط ساحة الريجة وشارع عين غزال وشارع حيفا، حيث يسكن المنطقة أكثر من 
 ".فتح الشام"ائالت مقاتلي خمسين عائلة من المدنيين من أبناء تلك المناطق، إضافة إلى ع

" أبو أحمد -دمحم عبد اللطيف "وبالعودة وسط سورية أفرج األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني 
يومًا بتهمة  55أحد أبناء مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين في حمص، وذلك بعد اعتقال دام 

العقد الخامس من العمر ومن تشابه اسماء مع أحد المطلوبين للنظام السوري، وهو في نهاية 
 .أهالي مدينة صفد في فلسطين

من جانبه أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق 
في بلدة زملكا، وسبعة في ( عائلة غازي )شخصًا من عائلة واحدة  11فلسطينيًا بينهم  20بيانات 

إثر القصف بالكيماوي على بلدة  2112أغسطس  -آب  21معضمية الشام قضوا يوم األربعاء 
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ية الشام في ريف دمشق، حيث راح ضحيتها المئات من سكان المنطقة بسبب زملكا ومعضم
 .استنشاقهم لغازات سامة ناتجة عن هجوم بغاز األعصاب

 
الجئًا قضوا إثر القصف بالكيماوي على منطقة  21ضحية  20وأشارت المجموعة أن من بين 

 :زملكا بريف دمشق هم

 ،"فاطمة محمود دمحم سليمان غازي " ،"غازي منى علي حسين " ،"محمود دمحم سليمان غازي "
ريم محمود دمحم سليمان " ،"هبة محمود دمحم سليمان غازي " ،"أسماء محمود دمحم سليمان غازي "

إيمان عبد الحفيظ " ،"يوسف دمحم سليمان غازي " ،"عائشة محمود دمحم سليمان غازي " ،"غازي 
مصطفى يوسف دمحم " ،" سليمان غازي حنان يوسف دمحم" ،"بيان يوسف دمحم سليمان غازي " ،"غازي 

 وزوجته وأطفاله اإلثنين،" دمحم سعد غازي " ،"أمنة يوسف دمحم سليمان غازي " ،"سليمان غازي 
نسرين علي "، "يحيى ظاهر أبو زيد" ،"فتحية حمد" ،"ظاهر حسن أبو زيد" ،"أمينة سعد غازي "

 ،"رنا يحيى أبو زيد" ،"يحيى أبو زيدإيهاب " ،"رشا يحيى أبو زيد" ،"إياد يحيى أبو زيد" ،"موسى
 ."خالد شنبور" ،"دمحم شنبور" ،"سمر ظاهر أبو زيد"

الجئين فلسطينين إثر القصف بالكيماوي على منطقة معضمية الشام بريف دمشق  1فيما قضى 
  :هم

عمر ناصر " ، الطفل"همام ناصر منصور" ، الطفل"منال مصطفى منصور" ،"أحمد منصور"
 ".ديب جميلة"، و"أحمد السهلي" ،"ناصر السهلي دمحم" ،"منصور
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 2122/ أغسطس  –آب / 22/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 15511) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 025511) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0111) •

 .2115يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 1111) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 1111) •
 .2110ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 10)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يوم، والماء لـ ( 1221)اع الكهرباء منذ أكثر من على التوالي، وانقط( 1101)لليوم 
 .ضحية( 111)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 111)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 1112)

يومًا بعد سيطرة مجموعات  (1215)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 11)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 100)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


