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"لليوم الثاني ،اشتباكات وقنص متبادل بين "داعش" و"تحرير الشام" في مخيم اليرموك"

• الجئ فلسطيني يقضي في معارك ريف إدلب
• األمن السوري يواصل اعتقال الشقيقين الفلسطينيين "عمر ومنتصر غنايم"
• هيئة فلسطينيي سورية لإلغاثة والتنمية توزع مواد التدفئة في المزيريب

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني "محمد خالد حماده" أحد عناصر لواء القدس ،أثناء مشاركته القتال إلى
جانب قوات النظام السوري في المعارك الدائرة في ريف إدلب شمال سورية.
من جانبها أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنها وثقت بيانات ( )966الجئاً

فلسطينياً قضوا خالل مشاركتهم في الصراع داخل سورية بعد اإلصابة بطلق ناري.

آخر التطورات
شهد مخيم اليرموك أمس اندالع اشتباكات متقطعة وحاالت قنص متبادل بين تنظيم "داعش" من
جهة وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) ،لم تسفر عن وقوع إصابات بين الطرفين.
ووفقاً لمراسلنا استعاد عناصر هيئة تحرير الشام بعض النقاط التي سيطر عليها تنظيم داعش من
جهة شارع حيفا ومدرسة المالكية وجامع عبد القادر الحسيني ،وذلك بعد شنهم هجوماً ليل األحد

– االثنين.

وكان تنظيم داعش قد شن هجوماً مفاجئاً يوم أمس األحد على مواقع لهيئة تحرير الشام غرب
اليرموك ،تمكن خالها التنظيم من السيطرة على مبنى هيئة فلسطين الخيرية ،ومدرسة عبد القادر

الحسيني ،وروضة مجاورة لمدرسة عبد القادر الحسيني ،التابعة لهيئة تحرير الشام ،حيث أدت إلى
سقوط قتلى وإصابات بين عناصرها.
في غضون ذلك ،يواصل النظام السوري اعتقال الشقيقين الفلسطينيين "عمر ومنتصر أحمد غنايم"
من أبناء مخيم اليرموك منذ عام  2013وحتى اللحظة.
ووفقاً لذوي المعتقلين أن "عمر أحمد غنايم" مواليد  1995اعتقل عام  2013من قبل عناصر
الحاجز التابع للنظام السوري والفصائل الموالية له أول مخيم اليرموك.

في حين اعتقل "منتصر أحمد غنايم" مواليد  1990على حاجز مشروع دمر في دمشق ،ولم ترد
أي معلومات عن مكان أو ظروف اعتقالهما.
يشار أن األمن السوري يعتقل العديد من األشقاء والعائالت الفلسطينية بمن فيها من النساء
واألطفال ،واليزال مصيرهم مجهوالً حتى اللحظة ،فيما تم توثيق حاالت عديدة ألشقاء وعائالت
قضوا تحت التعذيب في سجون النظام كـ األشقاء الثالثة "من عائلة حمدان من أبناء مخيم

اليرموك ،والشقيقات الثالثة من عائلة سعد الدين" من أبناء مخيم الرمل.

لجان عمل أهلي
وزعت هيئة فلسطينيي سورية لإلغاثة والتنمية مواد التدفئة على العائالت القاطنة والمهجرة في بلدة
المزيريب جنوب سورية.
وشملت المعونة الحطب والتفل -والمازوت ،ووفقاً للهيئة فقد بلغ عدد العائالت المستفيدة من هذا

التوزيع ( )100عائلة ضمن مشروع التدفئة الشتوية.

يذكر أن الالجئين الفلسطينيين جنوب سورية يعانون من أوضاع معيشية غاية بالسوء ،وذلك بسبب
القصف العنيف والمتكرر الذي تتعرض له المنطقة ،والذي تسبب بدمار كبير في البنى التحتية
إضافة النقطاع الماء والكهرباء وتوقف الخدمات الطبية.
فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  15كانون الثاني  -يناير 2018
• ( ) 3639حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ()464
امرأة.
• ( )1653معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ( )106إناث.
مخيم اليرموك يدخل
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يومه ( )1641على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ ()1217
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1377يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
أيام.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )476يوماً ،ودمار أكثر من %80
من 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.

