
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1907العدد: 
23-01-2018 

 سوريةقصف على مدينة الريحانية التركية يلحق أضراراً مادية في عدد من منازل عائالت فلسطينية  •

 اشتباكات ليلية غرب مخيم اليرموك بين داعش وهيئة تحرير الشام •

 للسنة الخامسة، فقدان الشاب الفلسطيني "محمد البنا" في دمشق •

 "وفاة رضيعة فلسطينية سورية في لبنان لعجز ذويها تأمين تكاليف العالج"



 

 آخر التطورات

الفلسطينية السورية "سيلين عزيز" في مشفى قصب بمدينة صيدا جنوب لبنان، توفيت الرضيعة 
، وذلك جراء إصابتها بالتهاب رئوي حاد، وعدم تمكن ذوييها 2018يناير  -كانون الثاني  19يوم 

من تأمين تكاليف العالج لها، رغم إطالقهم للعديد من المناشدات للجمعيات اإلغاثية واألونروا 
 مع المدني، والفصائل ومنظمة التحرير الفلسطينية.ومنظمات المجت

من جانبهم حمل ذوو الطفلة سيلين جميع المعنيين وخاصة الفصائل الفلسطينية المسؤولية عن 
موت ابنتهم، مؤكدين أنهم تواصلوا مع العديد من الجمعيات اإلغاثية ولجان العمل األهلي التي 

لبنان، بحسب قولهم، إال أنهم لم يجدوا منهم سوى تدعي أنها تهتم بأمور فلسطينيي سورية في 
 التسويف والتأجيل بحجة الروتين. 

 
نداءات مناشدة واستغاثة  إطالقفيما ال تملك العائالت الفلسطينية السورية المهجرة إلى لبنان، إال 

للمنظمات الدولية والصليب األحمر الدولي ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية وأصحاب 
ائر الحية لتقديم المساعدة لهم، من أجل دفع فواتير االستشفاء باهظة التكاليف في لبنان، الضم

 والتي ال يستطيعون دفعها نتيجة تدهور أوضاعهم االقتصادية والمعيشية. 

وُيعد االستشفاء أحد أبرز التحديات والمشكالت التي يواجهها المهجرون الفلسطينيون السوريون 
، حيث ال تزال المعاناة من نقص الخدمات االستشفائية كبيرة، خصوصًا بعد والسوريون في لبنان

 ضعف نشاط المنظمات والهيئات المحلية، إثر استمرار الحرب في سورية.



 

في غضون ذلك، أفاد مراسل مجموعة العمل أن قصفًا صاروخيًا استهدف مدينة الريحانية التركية 
من الجرحى، منوهًا إلى أن القصف ألحق أضرارًا يوم أمس األحد أدى إلى سقوط مدني وعدد 

مادية بثالثة منازل تقطنها عائالت فلسطينية سورية دون وقوع إصابات، مشيراً إلى أن تلك العائالت 
 اضطرت إلخالء منازلها والنزوح إلى داخل مدينة الريحانية.

مع سورية، ان قصفًا من من جانبه أعلن رئيس بلدية مدينة الريحانية التركية المجاورة للحدود 
 بجروح. 32األراضي السورية استهدف المدينة، ما أدى الى مقتل شخص وإصابة 

ويشن الجيش التركي منذ السبت المنصرم هجومًا واسعًا على منطقة عفرين ويكثف غاراته الجوية 
 وقصفه المدفعي على مواقع المقاتلين األكراد.

نيي من سورية لجؤوا إلى تركيا، يتوزعون على مناطق يذكر أن حوالي ثمانية آالف الجئ فلسطي
مرسين( يعانون من أوضاع  –غازي عنتاب  –كليس  –الريحانية  –متفرقة منها هي )اسطنبول 

معيشية صعبة، خصوصًا مع رفض وكالة "األونروا" تقديم أي خدمات لهم بحجة أن تركيا تقع 
 خارج نطاق عملها.

 
االثنين اندالع اشتباكات ليلية  –خيم اليرموك ليل األحد وفي جنوب العاصمة دمشق، شهد م

متقطعة بين تنظيم "داعش" من جهة وهيئة تحرير الشام )جبهة النصرة سابقًا(، لم تسفر عن وقوع 
 اصابات بين الطرفين.

م داعش شن هجومًا مفاجئًا قبل عدة أيام على مواقع لهيئة تحرير الشام غرب اليرموك، وكان تنظي
تمكن خالها التنظيم على مبنى هيئة فلسطين الخيرية، ومدرسة عبد القادر الحسيني، وروضة 

 مجاورة لمدرسة عبد القادر الحسيني، التابعة لهيئة تحرير الشام.



 

 5ي "محمد فادي يوسف البنا" في العاصمة دمشق منذ وفي سياق آخر، ُفقد الشاب الفلسطين
 .29/09/2012، وفقد في شارع بغداد يوم لإلنترنتسنوات، حيث كان في طريقه للعمل بشركة 

وقالت عائلته إنه ال يتوفر لديها معلومات عنه منذ ذلك الحين، وناشدت من لديه معلومات أو 
 أنه أحد سكان مدينة داريا بالقرب من دمشق. معرفة شيء عنه التواصل معها، مع اإلشارة إلى 

 
يشار إلى أن مجموعات موالية لألمن السوري تقوم بعمليات خطف واعتقال، إما بحجة أن المفقود 

 مطلوب لألمن السوري، أو من أجل مساومة ذوي المخطوف وطلب فدية مالية إلطالق سراحه.

النظام السوري ال يزال األمن يتكتم على يشار كذلك إلى وجود عدد كبير من المفقودين في سجون 
مصيرهم أو أماكن اعتقالهم، وهذا ما أكدته شهادات مفرج عنهم من السجون السورية عن وجود 
الجئين فلسطينيين هم في عداد المفقودين داخل سجون النظام، ووثقت مجموعة العمل حتى األن 

 ( مفقود فلسطيني منذ بداية الحرب في سورية.306)
 

 2018يناير  -كانون الثاني  22ينيو سورية احصاءات وأرقام حتى فلسط

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3640) •
 ( امرأة.463)

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1652) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –ومجموعات الجبهة الشعبية حصار الجيش النظامي  •
 ( على التوالي.1648يدخل يومه )



 

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

ّيم اليرموك منذ ( يومًا وعن مخ1384انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( أيام.1224)

( يومًا، ودمار أكثر 483يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي.  %80من 

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

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


