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" "14فلسطينيا ً سوريا ً قضوا خالل شهر كانون األول  2017و" "15ضحية في الشهر ذاته عام "2016

•
•
•
•

الجئ فلسطيني يقضي في قصف الطائرات الروسية على ريف دمشق
قصف بقذائف الهاون يستهدف مخيم درعا جنوب سورية
تعرض أطراف مخيم اليرموك وحي التضامن للقصف بأسطوانات الغاز
خروج  11عنصرا ً من تنظيم داعش جنوب دمشق بالتنسيق مع النظام

ضحايا
قضى الشاب الفلسطيني "خالد الزامل"  35سنة يوم  6كانون األول  -ديسمبر  2018في قصف
للطيران الروسي استهدف مدينة حرستا وعدة مناطق بالغوطة الشرقية في ريف دمشق ،وهو من
أبناء مدينة حرستا.
من جهتها أشارت مجموعة العمل أنها وثقت بيانات ( )1148ضحية من الالجئين الفلسطينيين
قضوا بسبب القصف في سورية.

آخر التطورات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق سقوط نحو ""14
الجئاً فلسطينياً قضوا خالل كانون األول  -ديسمبر  ،2017في حين قضى " "15الجئاً في الشهر
ذاته عام  ،2016وذلك جراء استمرار الصراع الدائر في سورية.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل كانون األول  -ديسمبر
 2017توزعوا حسب المكان على النحو التالي "8" :الجئين قضوا في حماة ،والجئان لم يعرف
مكان مقتلهما ،وشخصان توفيا في دير الزور ،وآخر في درعا ،والجئ في إدلب.
فيما أشارت مجموعة العمل أن الضحايا " "15الذين سقطوا في كانون األول  -ديسمبر 2016
توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي :في ريف دمشق قضى ( )4الجئين ،فيما قتل ()4
آخرين في حمص ،و( )4في أماكن متفرقة ،وآخر في حلب ،والجئ في دمشق ،إضافة إلى الجئ
توفى في دير الزور.
أما جنوب سورية تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية ،للقصف بعدد من قذائف
الهاون ،اقتصرت أضرارها على الماديات.
فيما ال يزال سكان مخيم درعا الذي دمر حوالي  % 80من مبانيه وحي طريق السد يشتكون من
أوضاع إنسانية قاسية جراء الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم والمناطق المتاخمة
لهم ،كما يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية واستمرار انقطاع المياه والكهرباء واالتصاالت
لفترات زمنية طويلة.

في سياق غير بعيد تعرض حي التضامن وأطراف مخيم اليرموك (شارع فلسطين وقطاع الشهداء)
لقصف عنيف بأسطوانات الغاز ،ما تسبب بأضرار مادية وخراب في منازل األهالي.
في حين يشهد مخيم اليرموك وحي التضامن تصاعداً حاداً في حدة االشتباكات والقصف بعدما

شن عناصر تنظيم "داعش" يوم  11كانون األول  -ديسمبر الجاري هجوماً مباغتاً على حاجز
تابع لقوات النظام في حي نسرين ،وسيطرتهم على عدد من كتل األبنية في الحي.

إلى غضون ذلك خرج ستة عناصر من تنظيم داعش وبرفقتهم ثالثة مدنيين أمس األول عبر حاجز
معمل بردى بالتنسيق مع قوات النظام ومن بين الخارجين المدعو "باسل غبش" الملقب بالساروت
و"زايد األشقر" وأسامة الملقب باألشقر.
وحسب مصادر جنوب دمشق فأن العناصر التسعة سيدخلون إلى مدينة إدلب ،كما تم تأكيد خروج
خمسة عناصر من التنظيم على األقل برفقتهم شخص مدني قبل أيام عبر حاجز بردى بالتنسيق
مع قوات النظام مقابل مبالغ مالية وفق ما نقل مراسلنا جنوب دمشق.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  07كانون الثاني  -يناير 2018
• ( )3632حصيلة 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 ( )1634على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1369يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1209أيام.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )468يوماً ،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.

