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" "21فلسطينيا ا سوريا ا قضوا خالل شهر شباط  -فبراير "2018
•
•
•
•
•

العائالت الفلسطينية في الغوطة الشرقية تطالب "األونروا" و"منظمة التحرير" بتحمل
مسؤولياتهم تجاههم
قائد لواء القدس :جهزنا  ٥آالف مقاتل للتوجه إلى مخيم اليرموك
مناشدات إلخراج الالجئ "حسان أبو جيدة" من مخيم اليرموك لتلقي العالج في دمشق
ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية إلى 1672معتقالا
توزيع طرود غذائية ومدافئ كهربائية على عدد من العائالت الفلسطينية السورية في لبنان

آخر التطورات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن " "21الجئاً فلسطينياً

قضوا خالل شهر شباط  -فبراير  ،2018بينهم " "12شخصاً نتيجة طلق ناري ،و 4جراء القصف،
و 3الجئين تم اعدامهم ،وآخر قضى تحت التعذيب في السجون السورية ،وشخص نتيجة الحصار
ونقص الرعاية الطبية ،والجئ لم يعرف مكان مقتله.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر شباط  -فبراير
 ،2018توزعوا حسب المناطق في سورية على النحو التالي "12" :شخصاً قضوا في دمشق ،و""5

آخرين في ريف دمشق ،و" "3لم يعرف مكان مقتلهم ،وشخص توفي في دير الزور.

وباالنتقال إلى ريف دمشق طالب الالجئون الفلسطينيون المتواجدون في الغوطة الشرقية جميع
الجهات الدولية وعلى رأسها "األونروا" ومنظمة التحرير الفلسطينية بتحمل مسؤولياتهم تجاههم
والعمل الفوري على حمايتهم من القصف وإرسال المساعدات اإلغاثية لهم وتأمين طريق آمن لمن
أ راد منهم مغادرة أحياء الغوطة .منوهين إلى أن تلك المؤسسات لم تبذل أي جهد في سبيل
مساعدتهم وحمايتهم طيلة فترات الحصار والقصف ،بالرغم من أنها المسؤولة المباشرة عن الالجئين
الفلسطينيين في سورية.
ولدى تواصله مع مجموعة العمل أكد أحد الالجئين على كارثية الوضع الذي يعيشه الالجئون
الفلسطينيون في بلدات الغوطة الشرقية خصوصاً األطفال منهم الذين يعيشون حاالت هلع دائمة

بسبب هول القصف ،باإلضافة إلى بقائهم في أقبية األبنية غير المجهزة أليام متواصلة خشية
القصف ،وفي كثير من األحيان يمضون عشرات الساعات دون طعام ،في حين أن حياتهم مهددة
بالخطر بأي لحظة في ظل ارتفاع حدة القصف.
من جهة أخرى نشرت وسائل إعالم مقربة من النظام السوري تصريحاً لقائد لواء القدس عدنان
السيد ،أعلن فيه أن نحو  5آالف عنصر من مقاتليه جاهزون للتوجه إلى مخيم اليرموك بعد

االنتهاء من قتالهم في الغوطة الشرقية ،وشدد السيد على أن عناصره لن تغادر دمشق حتى يرفعون
العلم السوري فوق مخيم اليرموك والغوطة الشرقية.
يذكر إلى أن "لواء القدس" تأسس في  6تشرين األول  2013من قبل المهندس الفلسطيني "محمد
سعيد” ابن مخيم النيرب في حلب ،ويقدر عدده بحسب تقارير غير رسمية بأكثر من ()3500
عنصر ،ويضم هذا اللواء الجئين فلسطينيين من مخيمات النيرب وحندرات والرمل ومقاتلين من
مدينة حلب وريفها الغربي والشمالي وكتيبة الشبح األسود والقمصان السود ،ويقدر عدد المقاتلين
الفلسطينيين فيه بأقل من ( )500مقاتل.
في سياق غير بعيد ناشد ذوو الالجئ "حسان أبو جيدة" من سكان مخيم اليرموك ،السماح لقريبهم
المتواجد حالياً في مشفى شهيد المحراب ببلدة يلدا بالخروج لتلقي العالج العاجل في مشافي دمشق،
وذلك بعد إصابته بشلل نصفي إثر تعرضه لجلطة.

إلى ذلك التزال جميع مشافي ومستوصفات مخيم اليرموك متوقفة عن العمل بشكل كامل بسبب
حصار النظام السوري من جهة وسيطرة "داعش" على المخيم من جهة ثانية ،فيما تعاني منطقة
جنوب دمشق من ضعف كبير في الخدمات الطبية.

بدورها كشفت مجموعة العمل أن عدد المعتقلين من الالجئين الفلسطينيين السوريين بلغ لدى أفرع
األمن والمخابرات السورية نحو ( )1672معتقالً فلسطينياً سورياً ،حيث تم توثيق حاالت االعتقال

طيلة األعوام السبعة الماضية.

ونوهت مجموعة العمل إلى أنه من بين المعتقلين ( )106معتقالت على األقل ،باإلضافة إلى عدد
من العوائل التي تم اعتقالها بأكملها.
وفي لبنان وزعت جمعية السراء وصحابة االقصى  200طرد غذائي و 200مدفئة كهربائية على
العائالت الفلسطينية السورية في لبنان ،حيث تم التوزيع على األسر المقيمة في صيدا ،ومخيم عين
الحلوة ،ووادي الزينة ،وبيروت ،وذلك بهدف التخفيف من معاناتهم ومديد يد العون والمساعدة لهم.
من جانبه أشار أحد المتطوعين في الجمعية إلى أن كمية المساعدات المقدمة تعتبر قليلة بالنسبة
لحجم معاناة ومأساة وعدد الالجئين ،معزياً السبب لشح المساعدات المالية المقدمة للجمعيات

اإلغاثية.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  07آذار  -مارس 2018
• ( )3666حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )465امرأة.
• ( )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 ( )1693على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1429يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1269يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )524يوماً ،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.

