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"عنصر من جيش التحرير الفلسطيني يقضي في سورية يرفع حصيلة ضحاياه إلى (")237

• انتهاكات "داعش" تجبر أهالي مخيم اليرموك البقاء في منازلهم
• أزمة الطحين في محافظة درعا تفاقم معاناة الفلسطينيين
• جمعية "خير أمة" توزع مساعداتها على الفلسطينيين جنوب تركيا

آخر التطورات
قضى الشاب الفلسطيني "زكريا صوان" من
أبناء مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين
بريف دمشق ،وأحد مرتبات جيش التحرير
الفلسطيني ،وذلك أثناء قتاله إلى جانب قوات
النظام السوري.
من جانبه أكد فريق الرصد والتوثيق في
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
ارتفاع حصيلة المجندين الفلسطينيين من جيش
التحرير الفلسطيني الذين قضوا منذ بداية
الحرب في سورية ،إلى  237ضحية ،منوهاً

إلى أن معظم الضحايا قضوا إثر اشتباكات اندلعت في مناطق متفرقة من سورية غالبيتهم في

ريف دمشق.
في غضون ذلك ،يؤكد مراسلنا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق ،أن شوارع مخيم
اليرموك أصبحت شبه خالية من المارة طيلة فترات النهار ،حيث بات من تبقى من أهالي المخيم
يفضلون البقاء في منازلهم عن الخروج منها ،وذلك بسبب خوفهم من االنتهاكات التي أصبح تنظيم
"داعش" يستهدفهم فيها عند المرور عبر حواجزه المنتشرة داخل المخيم.
وبحسب األهالي فإن عناصر "داعش" يقومون بالتدخل بأدق تفاصيل حياة أهالي المخيم من لباس
ومظاهر وحركة إلى ما يعبرون به من آراء وأفكار خاصة بهم ،وفي حال انزعج عناصر "داعش"
من أي شخص داخل المخيم فإنه يكيلون له العشرات من التهم التي قد يصل بعضها إلى اإلعدام
كما حصل مع الالجئ الفلسطيني "موسى البدوي" الذي أعدمته "داعش" أمام مسجد جامع فلسطيني،
بتهمة التخابر مع هيئة تحرير الشام  ،والالجئ الفلسطيني "محمد عطية" المعروف بـ "حمودة جزيرة"
الذي أعدم بتهمة التخابر مع مجموعة "أكناف بيت المقدس" ،والالجئ محمد نصار ،وشخص من

عائلة عليان ،وآخر من عائلة التايهة والجئين آخرين من عناصر "هيئة تحرير الشام" تم إعدامهم
بتهم مختلفة ،والالجئ "محمد التايه" الذي تم إعدامه أيضاً بتهمة التخابر مع "هيئة تحرير الشام".
من جانب آخر ،يشكو سكان مناطق جنوبي سورية والالجئين الفلسطينيين فيها من أزمة الطحين،
حيث تتفاقم معاناتهم بسبب النقص في مادة الخبز لقلة الكميات التي تصل من الطحين لألفران.
وقال صاحب إحدى األفران أن كمية الطحين المستلمة انخفضت بشكل كبير ،وال يكفي األهالي
والنازحين من مناطقهم بسبب الحرب ،مضيفاً أن األفران توزع الخبز بمعدل ثالثة أيام في األسبوع

مما انعكس سلباً على المواطنين في محافظة درعا.

فيما قال أحد الالجئين أن رب األسرة ينام ويستيقظ للبحث عن الرغيف ليسد رمق عائلته ،مشي اًر
إلى وجود ما يعرف بالخبز السياحي لكن غالء األسعار وانعدام مواردهم المالية تمنعهم من شرائه،
عالوة على انتشار البطالة وتردي االوضاع األمنية وقصف مناطقهم.
الجدير ذكره إلى عدم توافر المحروقات ومواد التدفئة ،باإلضافة إلى فقدان العديد من أصناف
المواد الغذائية ،وارتفاع أسعار المواد األخرى بشكل كبير في محافظة درعا ،إضافة إلى القصف
المتكرر من قبل النظام السوري والتهديد المتواصل من قبل تنظيم داعش ومحاوالته التقدم على
حساب المعارضة.
وفي جنوب تركيا ،وزعت جمعية "خير أمة" مساعداتها من السلل الغذائية على الالجئين الفلسطينيين
في مناطق مرسين وأضنة والعثمانية والريحانية وانطاكيا واسكندرون ،كما وزعت مالبس لألطفال
األيتام المتواجدين في هذه المناطق وعددهم وشمل التوزيع ( )70يتيم.

يشار الى أن الالجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا والعراق الى تركيا يقدر عددهم بنحو 9
آالف الجئ فلسطيني يعيش غالبيتهم أوضاعا معيشية صعبة ويعانون من قلة فرص العمل
وانخفاض األجور.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  05آذار  -مارس 2018
• ( )3665حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )466امرأة.
• ( )1672معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()106
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1691على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1427يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1267يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )522يوماً ،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.

