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بتر أطرافهم بسبب عدم توافر ليضطرون  فلسطينيونمرضى 

 حاصرةماألدوية في المناطق ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .بحجة جباية "الزكاة""داعش" ينهب أموال ما تبقى من الالجئين في مخيم اليرموك  •

 .( ضحية3539ارتفاع عدد ضحايا الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى ) •

 .أعوام 4األمن السوري يواصل اعتقال عائلة العبد هللا الفلسطينية منذ  •
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 آخر التطورات 

استنزفت األزمة السورية الالجئ الفلسطيني وأرهقته على كافة المستويات 

رتفاعاً اوكان على رأس هذه األزمة تأمين الدواء، حيث شهدت سورية 

كبيراً في أسعاره السيما بعد النقص الحاد في األدوية، وانتشار األدوية 

ألجنبية المرتفعة السعر، كبديل عنها من جهة واستغالل بعض الصيادلة ا

 والشركات الطبية هذه األزمة من جهة اخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

وقام مراسلو مجموعة العمل في بعض المخيمات والتجمعات الفلسطينية 

بزيارة لعدد من المشافي الميدانية لمعرفة المشاكل التي تعاني منها، وكانت 

 ً ً في المعقمات ومضادات غالبيتها تعاني نقصا وأدوية  االلتهاب دائما

 السكري والقلب وحليب األطفال.

في بعض المناطق وعدم  االلتهاباتفيما أكد أحد الكوادر الطبية أن انتشار 

 وجود المضادات يدفعهم إلى القيام بعمليات بتر األقدام واأليدي.

بة كبيرة بتأمين ووفقاً لمراسلنا جنوب سورية فإن األهالي يعانون من صعو

اإلسعافات األولية واألدوية العالجية للعديد من جرحى القصف الذي 
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ً مع انقطاع الطرق  يستهدف مخيم درعا والبلدات المحيطة به، خصوصا

 واستمرار االشتباكات في محيط المخيم.

يشار إلى أن عشرات المشافي والمستوصفات الطبية في المخيم ات 

وات النظام عالوة على قضاء عدد من الفلسطينية تعرضت لقصف ق

الكوادر الطبية بفعل القصف أو تحت التعذيب في سجون النظام بتهم 

 إسعاف الجرحى.

أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وعلى صعيد آخر، 

في مخيم اليرموك، أن تنظيم "داعش" في اليرموك بدأ بنوع جديد من طرق 

نيين في مخيم اليرموك وذلك بحجة نهب أموال ما تبقى من الالجئين الفلسطي

 جباية "الزكاة".

 

 

 

 

 

 

 

ً لمراسلنا فإن عناصر التنظيم بدأوا بتنفيذ جوالت منتظمة على أي  ووفقا

نشاط تجاري يمارسه الالجئون داخل المخيم سواء عبر المحال التجارية أو 

 البيع في الطرقات حيث يتم إجبارهم على دفع مبالغ مالية بحجة "الزكاة".

تنظيم "داعش" كان قد سيطر على مساحات واسعة من مخيم  يذكر أن

 .2015اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق منذ إبريل/ نيسان 
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أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل وفي سياق مختلف، 

ً سورياً 3539فلسطينيي سورية أنه وثّق حتى اليوم أكثر من ) ( فلسطينيا

 قضوا بسبب الحرب الدائرة في سورية. 

ً فلسطينياً، فيما قضى )1147قصف إلى قضاء )حيث أدى ال ( 897( الجئا

ً بسبب االشتباكات المتبادلة بين الجيش النظامي ومجموعات  الجئا

المعارضة السورية المسلحة، في حين قضى تحت التعذيب في سجون 

 ( الجئاً.465ومعتقالت النظام )

 يشار أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تتيح للباحثين

عبر موقعها  إحصاءاتهاوالناشطين والمؤسسات الحقوقية الوصول إلى 

 actionpal.org.ukااللكتروني 

تواصل أجهزة النظام السوري األمنية اعتقال ، ليس ببعيدوفي موضوع 

العديد من العائالت الفلسطينية وتتكتم على مصيرهم، منهم عائلة " مولود 

خالد العبد هللا " حيث قامت عناصر النظام السوري باعتقال جميع أفراد 

من حاجز النظام في شارع نسرين الواقع في  2013-7-27العائلة بتاريخ 

 :ر لمخيم اليرموك وهمحي التضامن المجاو

عام " مريض بالقلب " ، األم " ذيبة  73األب " مولود خالد العبد هللا " 

عام ،  48عام " مريضة بالسكري "، إلهام مولود العبد هللا  65األحمد " 

عام، وعبادة عبد  39عام ، ياسمين مولود العبد هللا  33انعام مولود العبد هللا 

 ."نأعوام " ابن ياسمي 6هللا 
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ووردت أنباء غير مؤكدة بأن العائالت التي تم اعتقالها من حي التضامن 

موجودة لدى أحد عناصر اللجان الشعبية التابعة للنظام السوري ثم وردت 

أنباء أخرى بأنهم في أحد األفرع األمنية السورية في دمشق، ولم يعرف إلى 

 اآلن مصير هذه العائالت.

 

 2017يوليو  –تموز  22فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من 3539• )

 ( امرأة.463توثيقهم بينهم )

ً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام 1615)•  ( معتقالً فلسطينيا

 ( امرأة.101السوري بينهم )

القيادة العامة على  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 

 ( على التوالي.1458مخيّم اليرموك يدخل يومه )

الرعاية الطبية ( الجئاً والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية و196• )

 بسبب الحصار غالبيتهم في مخيّم اليرموك.

( يوماً وعن مخيّم 1196انقطاع المياه عن مخيّم درعا مستمر منذ أكثر )• 

 ( يوماً.1045اليرموك منذ )

أهالي مخيّم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ • 

مي منذ أكثر من ( يوماً، والمخيّم يخضع لسيطرة الجيش النظا1539)

 ( يوماً.292)

( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي )• 

( 31، في حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )2016

( آالف، 8( آالف، وفي تركيا )6( ألف، وفي مصر )17ألف، وفي األردن )

 وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.
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