2018-05-05
العدد2009 :

"األمم المتحدة :النظام السوري يمنع إيصال المساعدات لمخيم اليرموك"

•
•
•
•

قصف جوي ومدفعي عنيف يستهدف مخيم اليرموك واشتباكات متواصلة
انطالق الدفعة الثانية من مهجري بلدات جنوب دمشق نحو الشمال السوري
بعدساتهم عناصر النظام يسرقون منازل مخيم اليرموك
نداء مناشدة للتكفل بعالج فلسطيني سوري مهجر في لبنان

آخر التطورات
قال "يان إيغالند" مستشار المبعوث األممي إلى سوريا ستيفان دي ميستو ار "إن النظام السوري لم
يسمح بإيصال المساعدات إلى مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بالعاصمة دمشق" ،مؤكداً أن

"األزمة" في سوريا لم تنته ،وأنها انتقلت إلى مناطق أخرى"

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في مكتب األمم المتحدة بجنيف السويسرية أول أمس ،أن األمم
المتحدة قدمت عدة مرات طلبات إلى النظام إليصال المساعدات اإلنسانية إلى مخيم اليرموك
والغوطة ،لكن النظام لم يمنح التصاريح الالزمة.
ولفت إلى مواصلة النظام السوري هجماته على محافظة إدلب ،ومخيم اليرموك ،وأشار إلى نزوح
الناس من مناطق كثيرة وعلى رأسها الغوطة الشرقية إلى محافظة إدلب ،محذ اًر من مواجهة
مؤسسات اإلغاثة اإلنسانية في إدلب صعوبات كثيرة.

وفي السياق ،تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق ،لقصف عنيف بالطائرات
وقذائف المدفعية الثقيلة التي تستهدف مناطق متفرقة منه.
كما ُسمعت في جنوب دمشق أصوات انفجارات عنيفة ناجمة عن استهداف النظام السوري لحي
الحجر األسود المجاور لمخيم اليرموك بعدد من صواريخ أرض – أرض من نوع الفيل.
يتزامن ذلك مع تأكيد وسائل إعالم النظام لتوسيع جيش النظام لنقاط سيطرته في حي الحجر
األسود ،حيث تمكن عناصره أول أمس من فصل مخيم اليرموك عن حي الحجر األسود.
فيما اليزال يعيش مئات العوائل من المدنيين في مخيم اليرموك والحجر األسود ،ويتعرضون
للقصف والحصار المشدد في ظل انعدام الخدمات اإلغاثية والمواد الغذائية وسط شح بالمعلومات

الميدانية إثر توتر األوضاع الميدانية من جهة واضطرار عدد من الناشطين لمغادرة المخيم
والحجر األسود خوفاً من ممارسات "داعش" وقصف النظام على حد سواء.
وبالتزامن مع القصف العنيف ،تستمر االشتباكات العنيفة بين قوات النظام السوري وعناصر
"داعش" في حي الحجر األسود ومخيم اليرموك منذ أول أمس.
يذكر أن النظام السوري كان قد بدأ حملة عسكرية ضخمة استهدفت أحياء مخيم اليرموك والقدم
والحجر األسود منذ التاسع عشر من شهر إبريل  -نيسان الماضي ،متسببة بدمار هائل لحق
بمنازل المدنيين ،وقضاء ما ال يقل عن  33الجئاً فلسطينياً.
من جانب آخر ،خرجت بعد ظهر يوم أمس القافلة الثانية من مهجري جنوب دمشق نحو الشمال
السوري ،حيث انطلقت إحدى عشر قافلة تُقل  618شخصاً ( )240رجالً ،و( )254امرأة،
و( )124طفالً.

المفترض يوم أمس إدخال  50حافلة على أقل
وقال ناشطون جنوب دمشق إلى أنه كان من ُ
تقدير ،إال أن قوات النظام تحججت بعدم توافر حافالت كافية.
يأتي ذلك ضمن اتفاق التسوية الذي أبرم بين النظام السوري وقوات المعارضة السورية التي
تنص على خروج المسلحين بالكامل من بلدات جنوب دمشق إلى شمالي سورية وذلك بعد تسليم
أسلحتهم وعتادهم.

وكانت الدفعة األولى من المهجرين قد انطلقت أمس االول متضمنة عدداً من الالجئين
الفلسطينيين الذين قرروا الهجرة نحو الشمال لعدم توفر ضمانات على بقائهم في جنوب دمشق.

ووفقاُ لمراسلنا فإن حوالي ألفي الجئ فلسطيني كانوا قد سجلوا أسماءهم ضمن قوائم المهجرين

من جنوب دمشق إلى الشمال السوري.

في غضون ذلك ،تداولت وسائل إعالم مقربة من النظام السوري على مواقع التواصل االجتماعي
مقطعاً مرئياً يوثّق قيام عناصر النظام بسرقة منازل المدنيين في مخيم اليرموك جنوب دمشق،

في ظاهرة ما بات ُيعرف بالتعفيش.

ويظهر في الفيديو الذي التقطه أحد المراسلين المقربين من النظام ،بنقل أجهزة كهربائية ومعدات
منزلية وتجميعها في منطقة الريجة وما حولها ،وذلك بعد تهجير عناصر "هيئة تحرير الشام"
منها إلى شمال سورية.
يشار إلى أن أهالي مخيم اليرموك ُهجروا من مخيمهم بعد قصف قوات النظام السوري ولم يسمح

اء كبيرة من مخيم اليرموك للدمار
لهم بالعودة او إخراج محتويات منازلهم ،فيما تعرضت أجز ً
بسبب استهدافه بآالف القذائف والصواريخ من قبل قوات النظام وميليشياته ،والتي ما زالت
مستمرة في مناطق سيطرة "داعش" في مخيم اليرموك وأحياء الحجر األسود والتضامن والقدم.

وفي لبنان ،ناشد ذوو الشاب الفلسطيني السوري المريض "أحمد سامر حسين" الجمعيات اإلغاثية
ولجان العمل األهلي والسفارة الفلسطينية في لبنان ووكالة الغوث األونروا ،بالتكفل وتقديم يد
العون لعالج نجلهم.

حيث تعاني العائلة المهجرة من سورية إلى لبنان من أوضاع معيشية واقتصادية مزرية وال
يستطيعون تحمل نفقات عالجه ،وقالت عائلة حسين أن نجلهم الذي يبلغ من العمر  18عاماً

يعاني من فشل كلوي مزمن وفقر دم وارتفاع ضغط الدم ،وهو يخضع لثالث جلسات غسيل كلى
أسبوعياً.
ُيشار أن االستشفاء ُيشكل أحد أبرز التحديات والمشكالت التي يواجهها المهجرين الفلسطينيين
السوريين والسوريين في لبنان ،فيما ال تزال المعاناة من نقص الخدمات االستشفائية كبيرة،
خصوصاً بعد ضعف نشاط المنظمات والهيئات المحلية ،إثر استمرار الحرب في سورية.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  04أيار  -مايو 2018
• ( )3735حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )472امرأة.
• ( )1676معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم
( )106إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1750على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1485يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1334يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )581يوماً ،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.

