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" "13فلسطينيا ً سوريا ً قضوا خالل شهر كانون الثاني  -يناير "2018

• داعش يقصف مواقع في غرب اليرموك ويعتقل امرأة ومسنين
• األمن السوري يفرج عن أحد أبناء مخيم العائدين بحمص
• جفرا توزع محصولها الزراعي على العائالت في بلدة يلدا

آخر التطورات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن " "13الجئاً فلسطينياً

قضوا خالل كانون الثاني  -يناير  ،2018بينهم " "10أشخاص نتيجة طلق ناري ،والجئ توفي
برصاص قناص ،وآخر قضى تحت التعذيب في سجون النظام السوري ،وشخص نتيجة القصف.
وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر كانون الثاني -
يناير  ،2018توزعوا حسب المناطق في سورية على النحو التالي "6" :الجئين قضوا في ريف
دمشق ،وثالثة لم يعرف مكان مقتلهم ،وشخص توفي في دير الزور ،وآخر في حماة ،والجئ في
إدلب ،وشخص في دمشق.
إلى ذلك أوضحت المجموعة أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في
سورية بلغ " "3645ضحية.

في جنوب دمشق استهدف تنظيم داعش محيط مسجد زيد بن الخطاب غرب مخيم اليرموك بعدد
من القذائف ،اقتصرت أضرارها على الماديات ،تزامن ذلك قصف التنظيم بناء سكني في شارع
حيفا بقذائف صاروخية أدت إلى اشتعال النيران في البناء بالكامل.
من جانبها اعتقلت "الحسبة النسائية" في تنظيم داعش جنوب دمشق ،امرأة من مخيم اليرموك على
حاجز شارع الـ  ،15ووفقاً لمراسلنا أن عملية االعتقال جاءت بعد رفضها التفتيش المستفز الذي

يتم ممارسته بحق المدنيين من قبل التنظيم.

في هذه األثناء يستمر التنظيم باعتقال اثنين من كبار السن تم توقيفهما أثناء مرورهما على حاجز
الـ  ،15هذا ويواصل التنظيم اإلساءة للمدنيين أثناء تنقلهم من وإلى مناطق سيطرة هيئة تحرير
الشام غرب مخيم اليرموك ،حيث سجلت حاالت مصادرة للمواد الغذائية وضرب واعتداء وال سيما
لألطفال والنساء وكبار السن.
إلى ذلك أفرج األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني «ماهر درويش» أحد أبناء مخيم العائدين في
حمص يوم أمس األحد  4شباط  -فبراير  ،2018بعد اعتقاله لقرابة الثالث سنوات ،علماً أنه أحد
عناصر المجموعات الموالية لألمن السوري ،وهو في نهاية العقد الثالث من العمر ،من أهالي

مدينة صفد في فلسطين.
من جانبهم يشتكي سكان مخيم العائدين بحمص من حمالت الدهم واالعتقاالت التي تشنها قوات
النظام السوري بين الحين واآلخر على منازل المخيم ،ومن اإلجراءات األمنية المشددة التي فرضها
النظام على المخيم ،حيث أقامت األجهزة األمنية السورية أسوا اًر حديدية وترابية على محيطه،
وجعلت له منافذ محددة يمر من خاللها أبناء المخيم ،وذلك تحت ذريعة حماية المنطقة من

مجموعات المعارضة المسلحة.
في سياق مختلف وزعت مؤسسة جف ار لإلغاثة والتنمية في جنوب دمشق محصول األراضي الزراعية
التي قامت المؤسسة بزراعتها بهدف تأمين بعض الخضروات لألهالي في البلدة .ووفقاً للمؤسسة

فقد شمل التوزيع عدداً من العائالت النازحة عن مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  4شباط  -فبراير 2018
• ( )3645حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )463امرأة.
• ( )1656معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()105
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1662على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1398يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1237يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )496يوماً ،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.

