
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1943العدد: 
28-02-2018 

 قصف يستهدف مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية. •

 سكان مخيم خان دنون يشكون غالء األسعار ونقص الخدمات األساسية. •

 مخيم النيرب...بطالة وأزمات معيشية واقتصادية. •

األمن السوري يواصل اعتقال الشقيقين الفلسطينيين "محمد ومؤيد صالح عكاوي" ويتكتم على  •

 مصيرهما.

 "داعش يعدم أحد أبناء مخيم اليرموك بتهمة التخابر مع هيئة تحرير الشام"



 

 ضحايا 

داعش جنوب العاصمة دمشق على تنفيذ حكم اإلعدام بحق الالجئ  -أقدم عناصر تنظيم الدولة 
س الثالثاء أمام مسجد جامع فلسطين بمخيم اليرموك، بتهمة الفلسطيني "موسى البدوي" يوم أم

 التخابر مع هيئة تحرير الشام.

 
يذكر أن هذه ليست المرة األولى التي يقوم بها تنظيم داعش بإعدام الجئين من أبناء مخيم اليرموك 

على اعدام الالجئ  2017فبراير  -شباط  13بتهمة التخابر مع جهات أخرى، فقد أقدم يوم 
فلسطيني "محمد عطية" المعروف بـ "حمودة جزيرة" في مخيم اليرموك بتهمة التخابر مع مجموعة ال

 "أكناف بيت المقدس"، وذلك بعدما وجد في هاتفه المحمول محادثات بينه وبين عناصر األكناف.

أعدم تنظيم داعش أربعة الجئين، هم: محمد نصار، وشخص  2017مارس  -آذار  2أما في يوم 
ائلة عليان، وآخر من عائلة التايه والجئين آخرين من عناصر "هيئة تحرير الشام"، فيما نشر من ع

، صورًا إلعدام الشاب الفلسطيني "محمد التايه" في حي 2017مارس  -آذار  7تنظيم داعش يوم 
ة العروبة مخيم اليرموك، بتهمة التخابر مع "هيئة تحرير الشام" وأظهرت إحدى الصور جسد الضحي

 مفصواًل عن الرأس.

 

 آخر التطورات 

تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية، مساء أمس، للقصف بعدد من قذائف 
 الهاون، فيما اقتصرت أضرارها على الماديات.



 

إلى ذلك يعاني مخيم درعا من أزمات صحية ومعيشية غاية بالقسوة، خصوصاً مع استمرار انقطاع 
والماء عن المخيم، يضاف إلى ذلك النقص الحاد بالمواد الطبية داخل المخيم التيار الكهربائي 

 وتوقف معظم النقاط الطبية عن العمل.

وفي موضوع مختلف، يعيش سكان مخيم خان دنون أوضاعًا معيشية مزرية نتيجة نقص الخدمات 
من صحة وطبابة ونقص الخدمات األساسية  األسعار،األساسية فيه، حيث يعاني قاطنيه من غالء 

 ومواصالت، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه واالتصاالت لساعات وفترات زمنية طويلة.

فيما تنتشر البطالة بين صفوف أبناء المخيم وذلك بسبب التوتر األمني في سورية مما جعل 
 هم األساسية.المساعدات التي تقدمها الجهات اإلغاثية لهم المصدر الوحيد لتأمين احتياجات

كما يشكو سكان مخيم خان دنون، منذ بداية األحداث في سورية، أزمة في تأمين وسائط النقل من 
كيلومتر جنوب العاصمة السورية دمشق، حيث بات التنقل  23وإلى المخيم الذي يقع على مسافة 

ه، فقد ينتظر أي من مخيم خان دنون والعودة إليه أحد المشاكل التي ال يستهان بها في حياة سكان
موظف أو طالب عدة ساعات للوصول إلى مكان عمله، باإلضافة إلى المنغصات األخرى من 

 مصروف يكاد يصل إلى ربع الراتب أو أكثر، عدا عن مزاجيات السائقين.

 
وفي سياق ليس ببعيد، يعاني سكان مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب من أزمات 

نقة جراء استمرار الصراع الدائر في سورية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد اقتصادية ومعيشية خا
الغذائية، كما يشتكي أهالي مخيم النيرب أيضًا من أزمة مواصالت خانقة بسبب توقف معظم 



 

الحافالت ووسائل النقل عن العمل بسبب شح مادتي البنزين والديزل وغالء أسعارهما في حال 
 توفرهما.

حارات وأزقة مخيم النيرب ظاهرة انتشار الدراجات النارية التي يتسبب سائقوها بوقوع  إلى ذلك تشهد
 العديد من الحوادث المرورية الخطرة.

فيما أجبرت البطالة العديد من شباب المخيم للقبول بأي فرصة عمل تؤمن لقمة المعيشة لهم 
 ولواء القدس الموالي للنظام السوري.وألسرهم، فالتحق العديد من الشبان للتطوع في اللجان الشعبية 

وعلى صعيد آخر، يواصل النظام السوري اعتقال الشقيقين الفلسطينيين " محمد صالح عكاوي" 
وحتى  2013عام  12( منذ شهر 1992(، و"مؤيد صالح عكاوي" مواليد )1982) مواليد عام

اليرموك بدمشق، ولم ترد اللحظة، وذلك بعد اعتقالهما من قبل عناصر حاجز البطيخة أول مخيم 
 عنهما أي معلومات عن مكان أو ظروف اعتقالهما.

يشار أن األمن السوري يعتقل العديد من األشقاء والعائالت الفلسطينية بمن فيها من النساء واألطفال 
اليزال مصيرهم مجهواًل حتى اللحظة، في حين تم توثيق حاالت عديدة ألشقاء وعائالت قضوا 

أبناء مخيم اليرموك، ي سجون النظام كـ األشقاء الثالثة "من عائلة حمدان من تحت التعذيب ف
والشقيقات الثالثة من عائلة سعد الدين" من أبناء مخيم الرمل في الالذقية الذين قضوا في 

.2015/3/30 

 

 2018فبراير  -شباط  27فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3661) •
 ( امرأة.465)

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1666) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1685يدخل يومه )



 

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 205) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1421انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1261)

( يومًا، ودمار أكثر 517النظامي منذ أكثر من ) يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي. %80من 

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8تركيا )( آالف، وفي 6وفي مصر )


