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" "14فلسطينيا ً سوريا ً قضوا خالل شهر كانون األول  -ديسمبر "2017
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قضاء أحد أبناء مخيم السيدة زينب في حرستا بريف دمشق
قصف واشتباكات ليلية على أطراف مخيم اليرموك
استمرار معاناة المئات من فلسطينيي سورية الالجئين في اليونان
الوفاء األوروبية تستعد إلطالق أولى حمالتها اإلغاثية للعام 2018

ضحايا
قضى الفلسطيني "مصطفى عطية أبو درويش" ،خالل
مشاركته القتال إلى جانب قوات النظام السوري في
منطقة حرستا بغوطة دمشق الشرقية ،علماً أنه من
أبناء مخيم السيدة زينب لالجئين الفلسطينيين بريف

دمشق.
من جانبه أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل
من أجل فلسطينيي سورية ارتفاع حصيلة الضحايا
الذين قضوا من أبناء مخيم السيدة زينب منذ بداية الحرب الدائرة في سورية إلى  89الجئاً.

آخر التطورات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن " "14الجئاً فلسطينياً

قضوا خالل كانون األول  -ديسمبر  ،2017بينهم " "12شخص نتيجة طلق ناري ،والجئ توفي
برصاص قناص ،وآخر قضى تحت التعذيب في سجون النظام السوري.
وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر كانون األول -
ديسمبر  ،2017توزعوا حسب المناطق في سورية على النحو التالي "8" :الجئين قضوا في حماة،
والجئان لم يعرف مكان مقتلهما ،وشخصان توفيا في دير الزور ،وآخر في درعا ،والجئ في إدلب.

وباالنتقال إلى جنوب العاصمة السورية دمشق تعرضت أطراف مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين،
يوم أمس األربعاء ،لقصف بقذائف الهاون استهدفت خطوط التماس بين مجموعات جيش األبابيل
وتنظيم "داعش" في حي التضامن ،تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات متقطعة باألسلحة الخفيفة
والرشاشة بين مجموعات محسوبة على النظام السوري وعناصر تنظيم "داعش" عند شارع نسرين.
في غضون ذلك شهد عام  2017تفاقماً في معاناة حوالي ( )400الجئاً فلسطينياً سورياً عالقين
في الجزر اليونانية (خيوس وساموس وليسفوس متليني) ،حيث اضطروا للسكن في خيام قماشية

بين الغابات واألحراش لعدم وجود أماكن ومساحات كافية في مخيمات الالجئين.
ووفقاً لشهادات الجئين فلسطينيين سوريين فأن كثافة الالجئين في المخيمات وعدم وجود مساحات
كافية جعلت حياتهم مزرية وقاسية تحت الخيام وبين الغابات ،وهي ال تلبي الظروف المناسبة فال

تقي من حر وال من برد وال من مطر وال من العواصف.

وبسبب األعداد الكبيرة لالجئين وللقضايا المقدمة فإن على الالجئين االنتظار لشهور عديدة حتى
يبت في قضاياهم وينتقلوا إلى البر اليوناني ،مما زاد من معاناتهم وشعورهم بالظلم الكبير.
من جهة أخرى أعلن القائمون على حملة الوفاء األوروبية استعدادهم إلطالق أولى حمالتهم اإلغاثية
في العام  ،2018وبحسب الحملة فإن االستعدادات تتم هذه المرة بالتعاون مع عدد من المنظمات
العربية واألوروبية إلطالق حملة "معاً لشتاء دافئ  ،"7مستهدفة مخيمات وتجمعات الالجئين في
كل من لبنان واألردن وتركيا والداخل الفلسطيني ،حيث ستنطلق وفود الحملة خالل األسبوع األول

من العام 2018م متضمنة أعضاء من النمسا ،هولندا ،إيطاليا ،ألمانيا ،السويد ،الدانمارك ،النرويج،
بلجيكا ،سويس ار وإسبانيا.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  03كانون الثاني  -يناير 2018
• ( )3630حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )463امرأة.
• ( )1644معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()106
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1631على التوالي.

• ( )204الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1365يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1208أيام.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )465يوماً ،ودمار أكثر
من  %80من مبانيه تدمي اًر كامالً وجزئي.
• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2016في حين
يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي األردن ( )17ألف،
وفي مصر ( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

