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 عنصر من جيش التحرير الفلسطيني يقضي في الغوطة الشرقية •

 قذائف هاون  6استهداف مخيم درعا بـ  •

 األونروا ترجع عن قراراها بوقف مساعداتها المالية للفلسطينيين في سورية •

 توزيع مساعدات إغاثية على الالجئين الفلسطينيين في تركيا •

 "داعش يباغت هيئة تحرير الشام غرب اليرموك ويسيطر على عدد من مواقعها ويوقع قتلى في صفوفها"



 

 ضحايا

نقلت مصادر إعالمية مقربة من النظام السوري قضاء الالجئ الفلسطيني "قاسم درويش" من 
تال إلى جانب قوات النظام في سورية في مرتبات جيش التحرير الفلسطيني خالل مشاركته الق

 المعارك الجارية في الغوطة الشرقية.

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 

هًا إلى أن معظم الضحايا قضوا إثر اشتباكات اندلعت في مناطق متفرقة من ضحية، منو  233
 سورية غالبيتهم في ريف دمشق.

 
 آخر التطورات

غرب مخيم اليرموك، وشنوا « هيئة تحرير الشام»باغتت عناصر تنظيم داعش، األحد، عناصر 
سقوط قتلى وإصابات بين و  عليهم هجومًا مفاجئًا أدى لسيطرتهم على عدد من مواقع الهيئة

 عناصرها. 

ووفقًا لمراسل مجموعة العمل أن اشتباكات عنيفة دارت ظهر اليوم األحد بين تنظيم الدولة، وهيئة 
تحرير الشام أسفرت عن سيطرة داعش على مبنى هيئة فلسطين الخيرية، ومدرسة عبد القادر 

بعة لهيئة تحرير الشام، منوهًا إلى أن الحسيني، وروضة مجاورة لمدرسة عبد القادر الحسيني، التا
 آخرين.  3عناصر من هيئة تحرير الشام، وأسر  5االشتباكات أدت إلى قتل 



 

من جانبها أكدت وكالة أعماق التابعة لداعش أن عناصر التنظيم قاموا بتعليق ثالث جثث من 
 داعش. القتلى، عند دوار الحجر األسود، في الحي الذي يعّد المعقل الرئيس لتنظيم

 
وباالنتقال إلى جنوب سورية أفاد مراسل مجموعة العمل أن قوات النظام استهدفت أحياء مخّيم 

قذائف هاون، مضيفًا أن القصف خّلف دمارًا وخرابًا في منازل  6درعا لالجئين الفلسطينيين بـ 
 األهالي.

عليها المعارضة، يأتي ذلك في ظل استمرار التوتر األمني الذي تشهده المناطق التي تسيطر 
 بسبب محاولة النظام السوري التقدم على حساب المعارضة.

إلى ذلك يعاني مخيم درعا من أزمات صحية ومعيشية غاية بالقسوة، خصوصاً مع استمرار انقطاع 
التيار الكهربائي والماء عن المخيم، يضاف إلى ذلك النقص الحاد بالمواد الطبية داخل المخيم 

 ط الطبية عن العمل.وتوقف معظم النقا

( عن قرارها الذي اتخذته يوم UNRWAمن جانبها تراجعت وكالة الغوث والالجئين الفلسطينيين )
أمس بوقف مساعداتها المالية لالجئين الفلسطينيين في سورية، نتيجة الضغوط التي مارستها الهيئة 

 العامة لالجئين الفلسطينيين في دمشق.

ألف ليرة سورية  28لمساعدات النقدية والذي كان مقررًا اليوم ويبلغ وبررت األونروا قرار وقف ا
 للفرد الواحد، بسبب العجز المالي الذي تعاني منه.



 

وقالت الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين في سورية، أنها تدخلت لدى المدير العام لوكالة الغوث 
قررت الوكالة توزيع المساعدات  في سورية، وبعد مناقشات مستفيضة واتصاالت مطولة ومتنوعة

 النقدية في الوقت المحدد له.

وأكدت الهيئة خالل مناقشاتها على خطورة وقف المساعدات لالجئين الفلسطينيين، وضرورة توزيع 
المساعدات النقدية في الوقت المحدد، منوهة إلى أن موضوع حل األزمة المالية ال يعالج بأي شكل 

 عدات والخدمات على الالجئين الفلسطينيين.من األشكال بإيقاف المسا

وكانت نيكي هيلي المندوبة األمريكية لدى األمم المتحدة هددت بوقف وقطع الدعم المالي الملتزمة 
 به سنويا لوكالة االمم المتحدة الغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "االونروا".

" طرود غذائية  7ها " معًا لشتاء دافئ في سياق مختلف وزعت حملة الوفاء األوروبية ضمن حملت
ومساعدات مالية، وأغطية شتوية على العائالت الفلسطينية السورية القاطنة جنوب تركيا في كل 

الريحانية وأنطاكيا"، كما التقت الحملة بالعائالت الفلسطينية  -العثمانية  -اضنة  -من مدن "مرسين 
 .( عائلة570هناك والذي يبلغ عددهم حوالي )

 
 2018يناير  -كانون الثاني  14فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3638) •
 ( امرأة.463)

( 106( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1644) •
 إناث.



 

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1640يدخل يومه )

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

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1376)انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر  •
 ( أيام. 1216)

( يومًا، ودمار أكثر 475يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي.  %80من 

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31فلسطينيين في لبنان بحوالي )يقدر عدد الالجئين ال

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


