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"لواء القدس" يحشد مقاتليه على مداخل مخيم اليرموك"

• حالة تخبط في صفوف "داعش" بجنوب دمشق وعناصره يطالبون باالنسحاب
• البطالة والتشديد األمني يالحقان الالجئين الفلسطينيين في مخيم العائدين بحمص
• أم محمد الجئة فلسطينية سورية مهجرة إلى لبنان تحسبها غنية من التعفف

آخر التطورات
شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق ،مساء األمس ،تحشيداً لعناصر لواء القدس بالقرب
من مداخل المخيم ،حيث شوهدت السيارات التي ترفع علم اللواء تتمركز بالقرب من نقاط جيش

النظام ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة شمالي المخيم.
ويأتي وصول تلك الحشود بالتزامن مع أنباء تتحدث عن توكيل النظام السوري للواء القدس بما
سماه "تحرير" مخيم اليرموك.
وكانت صفحات مقربة من النظام السوري قد نقلت عن "محمد سعيد" قائد لواء القدس تأكيده أن
اللواء جاء إلى دمشق في مهمة للمشاركة بتحرير الغوطة الشرقية وكان هدفه الرئيسي مخيم
اليرموك.

في السياق قال ناشطون لمجموعة العمل إن حالة من التخبط واالنقسام الشديدين تسود "داعش" في
مخيم اليرموك ،حيث يطالب السواد األعظم من عناصر التنظيم في اليرموك والحجر األسود
بالتفاوض مع النظام السوري وترتيب مغادرتهم لمناطقهم دون قتال.
فيما أكد الناشطون أن عدداً من عناصر التنظيم أعلنوا استعدادهم لتسليم أنفسهم إلى فصائل
المعارضة في البلدات المجاورة للمخيم إال أن طلبهم قوبل بالرفض التام.

يأتي ذلك وسط انتشار أوراق مجهولة المصدر في بلدات جنوب دمشق تتحدث عن بنود المصالحة
بعد االنتهاء من تواجد تنظيمي "داعش" و"هيئة تحرير الشام" في جنوب دمشق.

في وسط سورية يعيش الالجئون الفلسطينيون في مخيم العائدين بحمص أوضاعاً اقتصادية صعبة
بسبب انتشار البطالة في صفوفهم ،حيث فقد معظمهم ألعمالهم خالل السنوات الماضية ،مما

جعل معظم سكان المخيم يعتمدون على المساعدات التي تقدمها وكالة األونروا كمصدر رئيسي
لتأمين احتياجاتهم المعيشية.
فيما يشهد المخيم تشديداً أمنياً من قبل قوات النظام والمجموعات الفلسطينية الموالية له حيث تتواجد
الحواجز األمنية على مداخل المخيم والتي تقوم بتفتيش المارة والتأكد من هوياتهم ،كما يشهد المخيم

حمالت دهم واعتقال تتم خالل فترات متقطعة وغالباً ما يعتقل فيها عدد من الالجئين من أبناء

المخيم.

أما في لبنان تعيش أم محمد (اسم مستعار) الجئة فلسطينية فرت من جحيم الحرب في سورية منذ
خمس سنوات إلى لبنان بعد أن أصيب زوجها جراء القصف على مخيم اليرموك ،واعتقل ولدها
بعد ذلك ،مع أوالدها وزوجها في غرفة تصفها بأنها خرابة ال ترقى للعيش البشري ،فهي ال تملك
براد أو غسالة أو حتى مقومات الحياة ،وهي تعاني من وضع معيشي واقتصادي مزري ،نتيجة
فقر الحال وعدم قدرة زوجها المصاب على العمل ،كما تشكو ضيق الحال وتناشد الضمائر الحية
لتقديم يد العون لها ،أملة بأن يتغير الوضع لألفضل وأن تعود إلى مخيمها ومنزلها في سورية.
تقول أم محمد التي مرت عليها هي وعائلتها أيام كثيرة لم يأكلوا فيها سوى الخبز والشاي ،إلى إنه
لوال المساعدة المالية التي تقدمها وكالة األونروا لكنت أنا وعائلتي نبات في العراء ونلتحف السماء،
وتضيف ماذا سيحل بنا إذا قررت األونروا قطع مساعداتها المالية.

مأساة أم محمد هي واحدة من قصص عشرات األسر الفلسطينية السورية التي هجرت إلى لبنان،
فهي تخفي خلفها ما هو أكبر وأعظم ،فال المساعدات تكفي وال المال موجود وال حل في األفق
يلوح ،ويبقى الالجئ فريسة للظلم والجوع والقهر بانتظار فرجاً قريباً من هللا وحده.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  04نيسان  -ابريل 2018
• ( )3687حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ()465
امرأة.
• ( )1672معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ( )106إناث.
مخيم اليرموك يدخل
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يومه ( )1720على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ ()1297
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1456يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )552يوماً ،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
( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

