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"قصف مدفعي وسط اشتباكات مستمرة في مخيم اليرموك"

• الجئ فلسطيني يقضي في معارك دير الزور شرق سورية
• النظام السوري يواصل اعتقال الشقيقين عماد وإياد السمور
• تقرير توثيقي لمجموعة العمل 28 :الجئا ً فلسطينيا ً اعتقلوا خالل عام 2017

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني "رضا سمارة" ( )55عاماً أحد عناصر لواء القدس نتيجة انفجار لغم

أرضي خالل مشاركته القتال إلى جانب قوات النظام السوري في دير الزور شرق سورية.

من جانبها أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنها وثقت بيانات ( )978الجئاً

فلسطينياً قضوا بسبب طلق ناري غالبيتهم قضوا خالل مشاركتهم في الصراع داخل سورية.

آخر التطورات
استهدفت قوات النظام السوري ومجموعاتها الموالية شارع فلسطين في مخيم اليرموك بالقذائف
المدفعية ورشاشات الدوشكا ،وسط حصار متواصل على مخيم اليرموك.
كما أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق ،استمرار االشتباكات بين تنظيم "داعش" و"هيئة
تحرير الشام" في مخيم اليرموك المحاصر ،مضيفاً أن داعش يستقدم اعداداً جديدة في محاولته

السيطرة على مناطق تحرير الشام وإنهاء وجودها في المخيم.

وقال مراسلنا أن المعارك المتواصلة خّلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف تنظيم داعش دون
سقوط قتلى لدى الهيئة ووجود إصابات محدودة.
وقد أحرز تنظيم داعش تقدماً جديداً باتجاه أبنية المشروع المطلة على شارع فرن ابو فؤاد ،وكتل
األبنية المالصقة للمشروع المطلة على شارع اليرموك ،وبهذا تقلصت رقعة المنطقة التي تسيطر

عليها الهيئة في مخيم اليرموك.

يأتي ذلك ،مع تنسيق كبير بين داعش والنظام السوري ودخول قياديين في التنظيم وأموال لسد
عجزه جنوب دمشق بتوافق مع األجهزة األمنية السورية ،واستمرار التضييق على المدنيين في
المخيم وهيئة تحرير الشام.

إلى ذلك ،يواصل النظام السوري اعتقال الشقيقين الفلسطينيين "عماد فارس السمور" ( 33عاماً) و
"إياد فارس السمور" ( 30عاماً) منذ تاريخ  13/12/2012وحتى اللحظة ،وذلك من أحد حواجز
ميليشيا األسد في بلدة صحنايا بريف دمشق ،وهما من سكان الحجر األسود ولم ترد عنهما أي

معلومات إلى اآلن.
رضع في أحضان أمهاتهم
الجدير ذكره أن شهادات لمفرج عنهم من السجون السورية تؤكد وجود ّ
من الالجئين الفلسطينيين في األفرع األمنية السورية ،وتشير مجموعة العمل إلى أنها وثقت اعتقال
( )1664الجئاً فلسطينياً في السجون السورية منهم  105إناث ال يعلم عن مصيرهم شيء.
من جانب آخر ،كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية خالل تقريرها السنوي للعام
 2017الذي حمل عنوان "فلسطينيو سورية بين الوعود والقيود" الذي أصدرته بداية شهر فبراير
الجاري أن ( )28الجئاً فلسطينياً اعتقلوا خالل عام  ،2017بمعدل ( )21رجالً و( )7نساء في

مختلف المخيمات والمدن السورية ،ولفت التقرير إلى أن وتيرة االعتقاالت التي يتعرض لها الالجئون

الفلسطينيون في سورية خالل عام  2017انخفضت عن عام  2016حيث اعتقل ( )76الجئاً
و( )73رجالً و ( )3نساء.

وبين التقرير أن مخيم خان الشيح سجل الرقم األكبر من حيث االعتقاالت خالل عام  2017نظ اًر

لسيطرة قوات النظام على المخيم والتحكم بمفاصله جميعها ،واستهداف الناشطين ممن رفضوا

الخروج من المخيم إلى إدلب في شمال سورية بعد توقيع اتفاق المصالحة مع النظام السوري
والمعارضة ،ووفقاً لإلحصائيات الموثقة فإن هناك أكثر من " "242معتقالً من أبناء المخيم داخل

سجون النظام السوري ،فيما قام النظام خالل عام  2017باعتقال أكثر من  15الجئاً فلسطينياً
من أبناء مخيم خان الشيح.

فيما يبلغ إجمالي المعتقلين في سجون النظام السوري بحسب إحصائيات مجموعة العمل ()1664
معتقالً خالل سنوات األزمة السورية ،باإلضافة إلى ( )304مفقودين.
يمكنكم تحميل النسخة االلكترونية من التقرير على الرابط التالي:
http://actionpal.org.uk/ar/reports/special/between_promises_and_restricti
ons_ar.pdf

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  19شباط  -فبراير 2018
• ( )3655حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )465امرأة.
• ( )1664معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()105
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1677على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1413أيام وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1253يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )510أيام ،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.

