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"للشهر الثالث على التوالي ،تايلند تحتجز الفلسطيني "إياد سليمان" بحجة انتهاء تأشيرته"
•
•
•
•

شاب فلسطيني من عناصر "داعش" يقضي في مخيم اليرموك
قوات النظام تقصف بقذائف الهاون حي طريق السد بمدينة درعا
اشتباكات عنيفة بين "هيئة تحرير الشام" و"داعش" جنوب دمشق
عناصر "داعش" ينهبون منازل األهالي في شارع حيفا بمخيم اليرموك

ضحايا
قضى الشاب الفلسطيني "محمد ناصر الطببي" (أبو شادي) ،أحد عناصر تنظيم "داعش" ،خالل
شنه التنظيم أول أمس على "هيئة تحرير الشام" في شارع حيفا بمخيم اليرموك
الهجوم الذي ّ

المحاصر.

من جانبه أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ارتفاع حصيلة
الضحايا الذين قضوا بطلق ناري منذ بداية الحرب الدائرة في سورية إلى ( )976الجئاً.

آخر التطورات
تستمر السلطات التايلندية باحتجاز الالجئ "إياد طه سليمان" للشهر الثالث على التوالي بحجة
انتهاء تأشيرته ،وكان "إياد" قد أطلق نداء استغاثة عبر مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية،
ناشد فيه المؤسسات الدولية وحقوق اإلنسان والمجتمع المدني للتدخل من أجل اإلفراج عنه ووضع
حد لمأساته.
وقال "سليمان" في رسالة وصلت في وقت سابق لمجموعة العمل ،إن معاناة هجرته بدأت عندما
دخل إلى األراضي التايلندية عام  ،2013بهدف مقابلة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين ،وتقديم طلب هجرة لديها إلى إحدى الدول األوربية.

مشي اًر إلى أنه وبعد انتهاء مدة تأشيرته السياحية بقي متخفياً ومتوارياً عن األنظار ريثما تقوم
المفوضية بتسفيره إلى إحدى الدول األوربية ،إال أنه اعتقل يوم  9تشرين الثاني  -نوفمبر 2017

بتهمة انتهاء مدة تأشيرته السياحية ،وتم تحويله إلى أحد السجون التايلندية.
وأضاف السليمان أنه لدى تواصله مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،أخبرته
أنها عاجزة عن تقديم أي مساعدة له ،وال تستطيع فعل أي شيء ألن الحكومة التايلندية ال تعامل
الالجئين على أنهم الجئين فارين من الحرب ،بل تعاملهم كخارجين عن القانون في حال خالفوا
قوانينها.
الجدير بالذكر أن حالة اعتقال "إياد" ليست الحالة الوحيدة التي رصدتها مجموعة العمل من أجل
فلسطينيي سورية ،حيث أقدمت السلطات التايلندية على اعتقال العديد من الالجئين الفلسطينيين
السوريين المتواجدين على أراضيها لألسباب ذاتها.
إلى سورية ،حيث تعرض حي طريق السد المجاور لمخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية،
يوم أمس ،للقصف بعدد من قذائف الهاون ،استهدفت مناطق متفرقة منه ،مما أدى إلى خراب
كبير في منازل المدنيين.
يذكر أن الالجئين الفلسطينيين في جنوب سورية يعانون من أوضاع معيشية غاية بالقسوة وذلك
بسبب توقف خدمات "األونروا" وانقطاع الكهرباء والماء عن مناطق سكنهم.

وفي جنوب دمشق ،أكد مراسلنا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق ،قيام تنظيم "داعش"
بقصف مواقع لهيئة تحرير الشام بعدد من قذائف الهاون تزامن ذلك مع هجوم بسيارة مفخخة ،فيما
لم ترد معلومات عن األضرار البشرية.
فيما شهد أول أمس اندالع اشتباكات بالرشاشات الثقيلة بين "داعش" و"هيئة تحرير الشام" عند
محور شارع الزين ،فيما ال تزال االشتباكات المتقطعة مستمرة في أحياء غربي اليرموك ومحيط
مسجد الوسيم.
يذكر أن تنظيم "داعش" كان قد وسع أماكن سيطرته في مخيم اليرموك ،حيث فرض سيطرته على
شارع حيفا داخل المخيم والذي كانت تسيطر عليه هيئة تحرير الشام – النصرة سابقاً.
وفي السياق ،أكد مراسلنا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق ،قيام عناصر تنظيم
"داعش" بنهب محتويات منازل األهالي في شارع حيفا ،حيث شوهدت سيارات تابعة للتنظيم تنقل
أثاث المنازل وهي تخرج من شارع حيفا متجهة نحو مقار تنظيم "داعش" في حي الحجر األسود
المجاور.
يأتي ذلك في ظل منع "داعش" لعودة األهالي إلى منازلهم في الحي وذلك بحجة أنه يحتاج
ألسبوعين على األقل ليقوم بالتأكد من خلو األبنية من العبوات المتفجرة.
وفي ذات السياق ،أشار مراسلنا إلى أن دخان استمر بالتصاعد حتى ساعات متأخرة من يوم
األربعاء الماضي ،وذلك إثر إقدام عناصر "داعش" على احراق عدد من األبنية في شارع حيفا
وذلك أثناء هجومه على نقاط هيئة تحرير الشام والتي انسحبت من الحي إثر الهجوم الكبير الذي
شنه "داعش" عليها.
فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  16شباط  -فبراير 2018
• ( )3654حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )465امرأة.
• ( )1663معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()105
إناث.

مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1674على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1410يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1249يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )507أيام ،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.

