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"استهداف مخيم درعا وحي السد بعدد من قذائف الهاون"
•
•
•
•

استمرار االشتباكات بين "داعش" و"تحرير الشام" في مخيم اليرموك
مجموعة العمل :عدد الضحايا الفلسطينيين في الحرب السورية تجاوز ( )3660ضحية
دعوة لفلسطينيي سورية لتوثيق معاناتهم خالل الحرب السورية عبر مشروع هذه حكايتي
الهيئة الخيرية توزع مساعداتها في مخيم العائدين بحمص

آخر التطورات
تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية وحي طريق السد المجاور له للقصف بعدد
من قذائف الهاون ،اقتصرت أضرارها على الماديات.
إلى ذلك يعاني مخيم درعا من أزمات صحية ومعيشية غاية بالقسوة ،خصوصاً مع استمرار انقطاع
التيار الكهربائي والماء عن المخيم ،يضاف إلى ذلك النقص الحاد بالمواد الطبية داخل المخيم

وتوقف معظم النقاط الطبية عن العمل.

في غضون ذلك ،شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق استمرار االشتباكات بين عناصر
"داعش" و"تحرير الشام" في منطقة غرب اليرموك ،حيث يسعى تنظيم "داعش" لتوسيع مناطق نفوذه
على حساب "هيئة تحرير الشام".
وفي ذات الوقت يقوم عناصر تنظيم "داعش" بتعزيز أماكن سيطرتهم عبر بناء تحصينات بالقرب
من خطوط التماس مع فصائل المعارضة السورية المسلحة على أطراف بلدة يلدا المجاورة للمخيم.
يذكر أن تنظيم "داعش" كان قد هاجم مقرات "هيئة تحرير الشام" في مخيم اليرموك منذ عدة أيام،
وقام بفرض سيطرته على األحياء التي كانت تسيطر عليها "تحرير الشام"
إلى ذلك ،تشير اإلحصاءات الموثقة لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن عدد
الضحايا من الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا بسبب الحرب السورية قد بلغ  3666ضحية قضوا
منذ العام .2012

وعن أسباب الوفاة فتشير اإلحصاءات إلى أن ( )1153الجئاً قضوا بسبب أعمال القصف المتبادلة

بين قوات النظام السوري ومجموعات المعارضة السورية المسلحة ،في حين أدت االشتباكات بين
النظام والمعارضة إلى قضاء ( )979ضحية ،فيما قضى ( )477الجئاً والجئة تحت التعذيب أثناء
التحقيق معهم في سجون ومعتقالت النظام السوري.

وقضى ( )309الجئاً برصاص القناصين ،كما تسبب حصار المخيمات الفلسطينية من قبل قوات

النظام السوري وبعض المجموعات الفلسطينية الموالية له بفقدان ( )201فلسطينياً حياتهم إثر سوء
التغذية ونقص الخدمات الطبية بسبب الحصار.

فيما قضى ما تبقى ألسباب متعددة أخرى منها التفجيرات واإلعدامات الميدانية والغرق أثناء
محاوالت الوصول إلى أوروبا.
يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية توثق جميع الضحايا من الالجئين الفلسطينيين
في سورية بغض النظر عن مواقفهم السياسية أو الجهة المسؤولة عن وفاتهم.
وفي سياق آخر ،حتى ال تضيع معاناتكم ،وحتى يعلم الجميع بها تدعوكم مجموعة العمل إلى
المبادرة بتسجيل حكاياتكم ضمن مشروع "هذه حكايتي" والذي أطلقته مجموعة العمل من أجل توثيق
معاناة الالجئين الفلسطينيين خالل الحرب في سورية.
لتوثيق الحكاية اضغط على الرابط التالي:
https://goo.gl/v5ixiL

لجان عمل أهلي
وزعت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني مساعداتها من األلبسة الشتوية على ( )150عائلة
من عائالت األطفال األيتام واألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة في مخيم العائدين بمدينة
حمص.

الجدير بالذكر أن أهالي مخيم العائدين يعانون من أوضاع إنسانية واقتصادية قاسية نتيجة انتشار
البطالة وغالء األسعار وشح الموارد المالية ،جراء استمرار الحرب الدائرة في سورية.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  23شباط  -فبراير 2018
• ( )3660حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ()465
امرأة.
• ( )1666معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()105
إناث.
مخيم اليرموك يدخل
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يومه ( )1681على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ ()1257
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1417يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )513يوماً ،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.

