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التيفوئيد يهدد حياة المدنيين في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام غرب "
 "اليرموك

 

 
 

 اشتباكات على أطراف اليرموك في ظل اختفاء مظاهر العيد داخله  •

مجموعة العمل تجدد دعوتها لذوي المعتقلين والمفقودين من فلسطينيي سورية إلضافة  •

 بيانات أبنائهم عبر موقعها اإللكتروني

 السفارة التركية في لبنان تستمر بإيقاف التأشيرات لالجئين الفلسطينيين السوريين •
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 آخر التطورات

أ انتشار مرض الحمى التيفية )التيفوئيد( نقل مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، نب
واليرقان في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام "النصرة سابقًا" غربي مخيم اليرموك جنوب العاصمة 

 .السورية دمشق

وأوضح مراسلنا أن المرض انتشر بشكل كبير بين األطفال والمسنين نتيجة الحصار المزدوج المفروض 
من قبل النظام السوري والفصائل الفلسطينية الموالية له من جهة، وتنظيم  على األهالي في تلك المنطقة

الدولة "داعش" من جهة أخرى، وشرب مياه اآلبار الملوثة والتي تفتقر للمعايير الصحية، منوهًا إلى أن 
الكوادر الطبية سجلت بعض الحاالت المصابة بهذا المرض في مناطق جنوب دمشق المحاصرة عمومًا 

 .اليرموك خصوصاً ومخيم 

 
وجيش اإلسالم أحد  ،في غضون ذلك دارت اشتباكات وصفت بالعنيفة بين عناصر تنظيم "داعش"

فصائل المعارضة السورية المسلحة في البساتين الواقعة في حي الزين بين بلدة يلدا والحجر األسود، 
ن بحسب مراسل أسفرت عن مقتل أحد عناصر جيش اإلسالم، وسقوط عدد من الجرحى بين الطرفي

 .مجموعة العمل

وفي السياق اختفت مظاهر العيد واالحتفاء بقدومه داخل مخيم اليرموك بسبب االنتهاكات والسياسات 
القاسية التي ينتهجها تنظيم "داعش" داخل المخيم، مما دفع األهالي للخروج إلى المناطق المجاورة 

 .الهم بمظاهر عيد الفطر المباركبيت سحم( لالحتفال مع أطف –ببيال  –يلدا )للمخيم 
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في حين لم تعد مظاهر وطقوس كثيرة حاضرة في مشهد العيد في مخيم اليرموك، مع استمرار الحصار 
المفروض على المخيم والوضع اإلنساني الكارثي الذي يعيشه قرابة ثالثة آالف فلسطيني متواجدين في 

ني من سكان مخيم اليرموك في مناطق ببيال المخيم، إضافة إلى أكثر من عشرة آالف الجئ فلسطي
ويلدا وبيت سحم، وذلك بعد اضطرارهم لمغادرة منازلهم إثر سيطرة تنظيم الدولة وجبهة النصرة على 

 .2015المخيم مطلع نيسان ابريل عام 

 
وفي سياق مختلف جددت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية دعوتها لذوي المعتقلين والمفقودين 

الجئين الفلسطينيين السوريين في سورية إلى إضافة بيانات أبنائهم عبر موقع المجموعة على من ال
 ."actionpal.org.uk/ar/reported_victim.phpشبكة االنترنت، وذلك عبر الرابط التالي: "

ية حيث أكدت المجموعة أنها تعمل على تزويد العديد من المؤسسات والمنظمات والهيئات الحقوقية الدول
 بتلك القوائم باللغتين العربية واالنكليزية، 

 .وذلك لتفعيل الضغط على الجهات التي تقوم باعتقال واختطاف الالجئين الفلسطينيين في سورية

من جانبها تستمر السفارة التركية في لبنان بإيقاف إصدار تأشيرات الدخول لالجئين الفلسطينيين 
إبداء األسباب، ما أجبر المئات من فلسطينيي سورية إلى سلوك  السوريين في لبنان وسورية وذلك دون 

الطرق البرية الخطيرة للوصول إلى األراضي التركية حيث يتم دخولهم إليها بطريقة غير شرعية، األمر 
الذي يعرض حياة العشرات منهم للخطر، وذلك بسبب وعورة الطريق وانتشار الفصائل المسلحة، 

 .لك الطريق بالطائرات بشكل متكررباإلضافة إلى استهداف ذ
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 2017يونيو  –حزيران  27فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 463( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3521) •
 .امرأة 

 .( امرأة 100نهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بي1612) •
القيادة العامة على مخيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 .( على التوالي1434يومه )
( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 196) •

 .غالبيتهم في مخيم اليرموك
( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1170مخيم درعا مستمر منذ أكثر )انقطاع المياه عن  •

 .( يوماً 1021)
( أيام، والمخيم 1514أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 .( يوماً 248يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
، في حين يقدر 2016با حتى نهاية ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أورو 85حوالي ) •

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


