2018-05-04
العدد2008:

"تهجير جديد للفلسطينيين من دمشق على وقع قصف متواصل"

•
•
•
•

اشتباكات عنيفة وسط أنباء عن تقدّم قوات النظام جنوب دمشق
بعد احتجازهم لعدة ساعات النظام يعيد  60فلسطينيا ً إلى مخيم اليرموك
قصف مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين بالهاون
النظام السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "عمر حجازي" منذ  6سنوات

آخر التطورات
خرجت  10حافالت من جنوب دمشق تقل عدداً من عناصر المعارضة السورية المسلحة مع
عائالتهم عبر ممر بيت سحم إلى الشمال السوري ،ضمن اتفاق مع النظام السوري يقضي
بخروج المسلحين بالكامل من بلدات جنوب دمشق (يلدا – ببيال – بيت سحم) إلى مدينة إدلب
بعد تسليم أسلحتهم وعتادهم.
وأكد مراسلنا أن نحو ألفي الجئ فلسطيني سجلوا أسماءهم في قوائم التهجير من جنوب دمشق
إلى الشمال السوري ،وذلك خوفاً من انتقام النظام السوري ومجموعاته الموالية واالعتقال وف ار اًر

من التجنيد اإلجباري الذي يفرضه النظام السوري على الالجئين الفلسطينيين.

ويعيش حوالي  12ألف الجئ فلسطيني كانوا قد نزحوا إلى بلدة يلدا نتيجة القصف واالشتباكات
المستمرة في مخيم اليرموك ،حالة من التوتر والقلق جراء ما ينتظرهم من مصير مجهول ،كما
يتخوفون من أن يتم إفراغ المخيم ومناطق جنوب دمشق من قاطنيها كما حصل في بلدات
الغوطة الغربية وغيرها من البلدات التي دخلها النظام السوري.
وكان النظام السوري أرسل يوم أمس الخميس ( )60حافلة إلى منطقة بيت سحم ،تمهيداً لنقل
عناصر قوات المعارضة السورية مع عوائلهم إلى إدلب شمال سورية.

يأتي ذلك في اليوم  15على التوالي للحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري والروسي على
مخيم اليرموك وأحياء جنوب دمشق ،حيث واصل النظام السوري والمجموعات الموالية له بإسناد
جوي روسي ،استهداف مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين وحي التضامن والحجر االسود

جنوب دمشق ،بعشرات الغارات من الطيران الحربي وصواريخ الفيل شديدة االنفجار وقذائف
الهاون.
شنت الطائرات الحربية غارات جوية على مخيم اليرموك وحي
ووفقاً لمراسل مجموعة العمل ّ
الحجر األسود ،استهدفت أماكن متفرقة في تلك المناطق ،تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات

وصفت بالعنيفة بين داعش والنظام السوري والفصائل واللجان الموالية له على عدة محاور تماس
بين الطرفين.
فيما قالت مصادر إعالمية مقربة من النظام السوري أن قواته والمجموعات الموالية له حققت
تقدماً عسكرياً على حساب "داعش" جنوب دمشق ،وسط اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وأضافت تلك المصادر أن قوات النظام فصلت حي الحجر األسود عن مخيم اليرموك جنوب
ّ
دمشق ،وذلك من جهة منطقة األعالف مرو اًر بتجمع المدارس في الحجر حتى محور المقبرة في

آخر المخيم باتجاه حي الزين.

يذكر أن بضع آالف من الالجئين الفلسطينيين الزالوا في مخيم اليرموك وسط استمرار قصف
النظام السوري واالشتباكات العنيفة مع تنظيم الدولة "داعش"
وفي السياق ،أفاد مراسل مجموعة العمل أن النظام السوري أعاد  60فلسطينياً غالبيتهم من

النساء واألطفال إلى داخل مخيم اليرموك ورفض السماح لهم بالدخول إلى يلدا ،وذلك بعد

احتجازهم عدة ساعات أثناء محاولتهم الخروج عبر حاجز العروبة الفاصل بيت مخيم اليرموك
المحاصر باتجاه بلدات "يلدا وببيال وبيت سحم" ،هرباً من استمرار القصف واالشتباكات العنيفة

المندلعة في مخيم اليرموك.

في غضون ذلك أوضحت بعض المصادر اإلعالمية التابعة للمعارضة السورية أن المدنيين إما
مازالوا محتجزين في محال تجارية محيطة بحاجز النخيل من جهة يلدا أو تم إرجاعهم الى
المخيم ،فيما تحدثت مصادر مقربة للنظام عن وضعهم في مراكز إيواء.
وفي جنوب سورية ،تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين لقصف بعدد من قذائف الهاون
وطلقات المضادات األرضية من قبل النظام استهدفت مناطق متفرقة من المخيم ،اقتصرت
أضرارها على الماديات ،تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات وصفت بالعنيفة بين قوات النظام من
جهة ،وفصائل المعارضة السورية المسلحة استخدمت فيها األسلحة المتوسطة والثقيلة.
من جانبه أشار مراسل مجموعة العمل ،إلى أن مخيم درعا يتعرض يومياً إلى قصف عنيف من
قبل قوات النظام باألسطوانات المتفجرة والقذائف الصاروخية ،ما تسبب بتدمير حوالي  %80من

أحيائه ومنازله.
الفتاً إلى أن المتبقين من سكان المخيم بداخله يعانون من فقدان الخدمات األساسية وشح
المساعدات اإلغاثية ،نتيجة الحصار المفروض عليهم من قبل قوات النظام.

وفي سياق آخر ،يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "عمر يعقوب حجازي" من
مواليد  1٩٧5منذ  6سنوات ،حيث اعتقلته قوات األمن السوري على الحدود السورية اللبنانية،
ولم ترد عنه أي معلومات منذ تلك اللحظة ،وهو من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين
في دمشق.

يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت حتى اآلن ( )16٧6معتقالً فلسطينياً في سجون النظام

السوري منهم ( )106معتقالت ،اليزال مصيرهم مجهوالً.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  03أيار  -مايو 2018
• ( )3٧33حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )4٧2امرأة.
• ( )16٧6معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم
( )106إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1٧4٩على التوالي.

• ( )206الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب
مخيم اليرموك.
الحصار غالبيتهم في ّ

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1484يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1333يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )580يوماً ،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 ( )1٧ألف،
وفي مصر ( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

