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العدد1905 :

" فلسطينيون مفرج عنهم من السجون السورية يؤكدون اعتقالهم لكونهم من أسرة فرد مطلوب أو تشابه أسماء"

• داعش يشنّ هجوما ً على مجموعات المعارضة جنوب دمشق.
• انتشار أمراض الكلى في صفوف المحاصرين في مخيم اليرموك بدمشق.
• مخيم الرمل استقرار أمني وأزمات اقتصادية خانقة.

آخر التطورات
أكد عدد من الالجئين الفلسطينيين ممن أفرج النظام السوري عنهم لمراسل مجموعة العمل ،أنه تم
اعتقالهم من قبل عناصر األمن السوري لكونهم من أسرة فرد مطلوب للنظام أو عوضاً عنه ،فيما

قال آخرون أنه تم اعتقالهم لتشابه أسمائهم مع مطلوبين لألجهزة االمنية السورية.

ووفقاً لهم ،فقد تعرضوا لكافة أشكال التعذيب متنقلين بين عدة أفرع أمنية وتظهر على يدي أحدهم
آثار التعذيب بعد أن وضع عناصر األمن كالبات كهرباء حول معصميه ،إضافة إلى آثار الضرب
والتعذيب على جسده ،وبعد أن يتبين أنه ليس الفرد المطلوب أو ليس له عالقة بقريبه المطلوب
ويعطى ورقة براءة بذلك ،إال أن البعض منهم تم اعتقاله للمرة الثانية لتشابه األسماء.
يفرج عنهُ ،
وتشكل حواجز النظام كابوساً يؤرق حياة الشباب الفلسطيني بعد نزوحهم من المخيم و" التفييش "

لهؤالء الشباب ،والخوف من االعتقال وسحبهم إلى "الخدمة العسكرية" موجوداً ،وحمالت االعتقال
التي تمارسها األجهزة األمنية السورية للشباب الفلسطيني من بيوتهم إلجبارهم على الخدمة

العسكرية.
يشار أن مجموعة العمل وثقت أسماء ( )1652فلسطيني معتقل في سجون النظام اليزال االمن
السوري يتكتم على مصيرهم.

وعلى صعيد آخرَّ ،
شن مقاتلو تنظيم الدولة "داعش" يوم أمس هجوماً على مواقع مجموعات
المعارضة المسلحة على جبهة حي الزين في المنطقة الفاصلة بين بلدة يلدا والحجر األسود جنوب

دمشق ،حيث استهدف مواقع المعارضة بالصواريخ الموجهة شديدة التأثير.

تمكن "داعش" من السيطرة على البناء األبيض بعد مواجهات
ووفقاً لمراسل مجموعة العمل فقد
ّ
عنيفة مع مجموعات المعارضة ،وقضى على إثر المواجهات عنصرين من جيش اإلسالم وأصيب
آخرون.
وكان التنظيم صعد خالل األيام القليلة الماضية من هجماته على قوات المعارضة السورية بهدف
السيطرة على حي الزين الذي يعتبره موقعاً استراتيجياً مهماً بالنسبة له.
وفي سياق ليس ببعيد ،أكد مراسلنا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق انتشار أمراض
الكلى في صفوف الالجئين في المخيم والبلدات المجاورة له وذلك بسبب اعتمادهم بشكل كلي على
مياه اآلبار الغير معالجة وذلك بعد منع النظام مياه الشرب عنهم منذ أكثر من  1222يوماً.
ووفقاً لما نقله مراسلنا فإن األمراض تتراوح بين الحصى في الكلى والمجاري البولية ،إلى الترسبات

الرملية بنسب وكميات متفاوتة.

يأتي ذلك في ظل النقص الحاد بالخدمات والمواد الطبية داخل مخيم اليرموك وذلك بسبب استمرار
الحصار المشدد الذي يفرضه النظام السوري ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على
المخيم من جهة وممارسات "داعش" الوحشية بحق األهالي من جهة ثانية.
أما في الالذقية ،فيعيش الالجئون الفلسطينيون السوريون في مخيم الرمل حالة من االستقرار األمني
والهدوء في ظل سيطرة النظام على المخيم وجميع المناطق المحيطة به.
فيما تتركز معاناتهم على الجانب االقتصادي وذلك بسبب فقدان جزء كبير منهم لعمله بسبب
الحرب في سورية ،حيث باتت معظم العائالت تعتمد على المساعدات اإلغاثية التي تقدمها وكالة
"األونروا" بشكل رئيسي في معيشتهم.
يذكر أن مخيم الرمل في الالذقية يعد من أكثر المخيمات أمناً في الوضع الراهن حيث لم يتعرض
للحصار والقصف العنيف كما هو الحال في معظم المخيمات الفلسطينية في سورية.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  20كانون الثاني  -يناير 2018
• ( ) 3640حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ()463
امرأة.
• ( )1652معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ( )105إناث.
مخيم اليرموك يدخل
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يومه ( )1646على التوالي.
• ( )204الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم
مخيم اليرموك.
في ّ
مخيم اليرموك منذ ()1222
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1382يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
أيام.
• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )481يوماً ،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 ()6
آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

