
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1930العدد: 
15-02-2018 

 اشتباكات عنيفة وقصف على مخيم درعا جنوب سورية. •

 السفير الفلسطيني في أوكرانيا مشكلة "فارس ساليمة" المحتجز منذ أيام قد تم حلها. •

 استمرار المعاناة االقتصادية آلالف العوائل الفلسطينية النازحة إلى قدسيا. •

 فقدان الجئة فلسطينية سورية في ليبيا. •

 "بالمتفجرات و"الجرافة المصفحة" تنظيم "داعش" يقتحم مناطق جبهة تحرير الشام في مخيم اليرموك"



 

 آخر التطورات

شن تنظيم داعش أمس األربعاء هجومًا عنيفًا على مواقع هيئة تحرير الشام غربي مخيم اليرموك، 
يفة اندلعت بين عناصر تنظيم داعش من ووفقًا لمراسل مجموعة العمل أن معارك وصفت بالعن

جهة، وعناصر هيئة تحرير الشام نتيجة الهجوم المفاجئ الذي شنه التنظيم على مواقع تابعة للهيئة 
 على محور شارع حيفا.

النصرة سابقًا  –حيث استخدم التنظيم "جرافة مصفحة" خالل اقتحامه لمناطق هيئة تحرير الشام 
ة اإلنفجار، ما أجبر عناصر هيئة تحرير الشام على االنسحاب من كما استخدم المتفجرات شديد

عنصرًا من "داعش"  13مواقعهم، وبحسب ما ورد لمراسلنا فإن االشتباكات قد أسفرت عن قضاء 
 " عناصر من هيئة تحرير الشام.3و"

 
 وفي سياق ليس ببعد، شهد مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية، يوم أمس، اشتباكات
عنيفة باألسلحة الثقيلة والمتوسطة بين المعارضة السورية المسلحة وقوات النظام التي قصفت أيضا 
أحياء درعا، مستهدفة حي "درعا البلد"، ومخيم درعا، وطريق السد المجاور والمناطق والبلدات 

 المتاخمة للمخيم، بهدف اجتياحها، وفرض سيطرتها عليها.

العمل، إلى أن مخيم درعا يتعرض يوميًا إلى قصف عنيف من من جانبه أشار مراسل مجموعة 
من  %80قبل قوات النظام باألسطوانات المتفجرة والقذائف الصاروخية، ما تسبب بتدمير حوالي 

 أحيائه ومنازله.



 

وفي موضوع مختلف، نقل موقع "أوكرانيا بالعربية" عن السفير الفلسطيني لدى أوكرانيا د. محمد 
الالجئ الفلسطيني الذي تواجد خالل الفترة األخيرة بمطار بوريسبيل الدولي قد تم  األسعد بأن أزمة

 حلها عبر ترحيله الى دولة عربية آمنة، بالتوافق بين السفارة والالجئ وأسرته.

ووفقاً لتصريحات السفير فإن المواطن الفلسطيني فارس هاشم محمود ساليمة قد غادر مساء األمس 
فبراير الجاري، مطار بوريسبيل الدولي بعد تنسيق رسمي أجرته السفارة مع  -شباط  12االثنين 

 السلطات األوكرانية.

فيما لم يفصح السفير الفلسطيني عن البلد الذي غادر اليه ساليمة، األمر الذي سيتم الكشف عنه 
 الحقا.

 
استقباله، ولم  وكان فارس قد حاول مغادرة أوكرانيا بطريقة غير نظامية ألن غالبية الدول ترفض

يستطع الخروج من أوكرانيا، واحتجز فيها وتعرض لعدة محاكم قضت إما بالسجن أو دفع مخالفة 
 يورو مع الترحيل، ومنح مهلة شهر لمغادرتها. 600

( آالف عائلة فلسطينية نازحة إلى 6وباالنتقال إلى بلدة قدسيا بريف دمشق، حيث تعيش حوالي )
ة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشية من إيجارات المنازل وغالء البلدة ظروفًا معيشية قاسي

 المعيشة وانتشار البطالة من جهة واستغالل بعض أصحاب المنازل من جهة أخرى.

وقال أحد الالجئين الفلسطينيين لمراسل مجموعة العمل أنه وبعد فتح طريق قدسيا وفك الحصار 
ل بعض أصحاب المنازل، حيث كانت تتراوح أجرة عنها، ارتفعت إيجارات المنازل وزاد استغال



 

ألفًا ليرة سورية للبيت دون فرش،  30ألف ليرة، ثم إلى  25البيوت بين األسعار شبه مجانًا إلى 
 ألفًا للبيت المفروش )كمعدل وسط(. 70و

غالبية وأضاف مراسلنا نقالً عن أحد النازحين في البلدة، أن ارتفاع إيجار المنازل جعل الحال عند ال
سيئًا، بل إن بعض أصحاب البيوت الذين كانوا يمتّنون للمستأجرين بالجلوس في بيوتهم لحمايتها 

 باتوا عكس ذلك، فطلبوا من الناس الخروج بحجة ما، والهدف منه رفع إيجار البيت، 

فيما فضل آخرون حال الحصار التي استمرت لعامين ونّيف في قدسيا على وضع البلدة اآلن، 
مهّمة إيجاد بيت هي األصعب هذه األيام بسبب تدفق الناس للمنطقة التي تعد أرخص إيجارًا حيث 

من العاصمة، وفي شهور الحصار كان شراء الحاجات الضرورية الغذائية بسعر مضاعف أقل 
 تكلفة من إيجارات البيوت حالّيًا.

 
يين بحجة أنها منطقة آمنة، يضاف إلى تلك المعاناة ندرة المساعدات المقدمة للنازحين الفلسطين

يذكر أن معظم العائالت الفلسطينية النازحة لبلدة قدسيا كانت قد نزحت من مخيم اليرموك لالجئين 
الفلسطينيين، وذلك بسبب الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة 

 القيادة العامة على المخيم. -الشعبية 

أثناء  7/7/1978ئة الفلسطينية السورية "ميساء جهاد بكار" مواليد وعلى صعيد آخر، فقدت الالج
عبر قوارب الموت من مدينة زوارة باتجاه ايطاليا، بحثًا  16/1/2018مغادرتها ليبيا يوم الثالثاء 

 عن األمن واألمان بعد أن تقطعت بهم السبل في سورية نتيجة استمرار الحرب الدائرة فيها.



 

يساء جميع الجهات المعنية والمنظمات الدولية وخفر السواحل الليبية من جانبهم ناشد ذوو م
واإليطالية بالبحث عن ابنتهم التي فقدت مع عدد من الالجئين منهم الالجئة الفلسطينية هناء بكار 

سنوات، 10، وابنتها "ناريس عبد الرؤوف أبو سعدو" تبلغ من العمر 1977فلسطينية لبنانية مواليد 
كانون  16من ليبيا إلى إيطاليا، وأشارت العائلة أن االتصال انقطع مع ابنتهم منذ يوم  أثناء رحلتهم

 الثاني/ يناير من الشهر المنصرم ولم ترد عنها أي أنباء أو أخبار.

 

 2018فبراير  -شباط  14فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

عمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة ال3652) •
 ( امرأة.465)

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1658) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1672يدخل يومه )

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

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1408انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1247)

م، ودمار أكثر من ( أيا505يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي. 80%

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

 طينيي سوري.( آالف، وفي غزة ألف فلس8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


