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" "45فلسطينيا ً سوريا ً قضوا خالل شهر نيسان  -ابريل "2018

•
•
•
•
•

الجئان فلسطينيان يقضيان جراء الحرب المندلعة في سورية
براميل متفجرة وغارات جوية على مخيم اليرموك واشتباكات عنيفة في كافة محاوره
نداء عاجل إلنقاذ أكثر من  15مدنيا ً تحت األنقاض في مخيم اليرموك
مهجرو مخيم اليرموك يعتصمون بمدينة الباب في حلب ويطلقون نداء مناشدة
فيسبوك يغلق صفحة "مخيم اليرموك نيوز"

ضحايا
قضى الفلسطيني "باسل محمود الحجة" متأث اًر بجراحه التي أصيب بها في مخيم اليرموك إثر
مشاركته القتال ضد تنظيم الدولة "داعش" ،حيث أصيب يوم  2016/4/8وبقي في المشفى إلى

أن توفي يوم الجمعة  ،2016/5/6علماً أنه من عناصر حركة "فلسطين الحرة" الموالية للنظام

السوري ،وشارك سابقاً في العديد من جبهات القتال بدمشق وريفها.

في حين قضى الالجئ الفلسطيني "بسام الناجي" إثر استهداف قوات النظام السوري أحد األقبية
في شارع الـ 15في مخيم اليرموك المحاصر.

آخر التطورات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن " "45الجئاً

فلسطينياً قضوا خالل شهر نيسان  -ابريل  ،2018بينهم " "20شخصاً نتيجة طلق ناري ،و18
جراء القصف ،و 3لم يعرف مكان مقتلهم ،والجئان أعدما ميدانياً ،وشخصان قضيا تحت التعذيب
في سجون النظام السوري ،وآخر توفي برصاص قناص ،والجئ بسبب التفجير.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر نيسان  -ابريل
 ،2018توزعوا حسب المناطق في سورية على النحو التالي "35" :شخصاً قضوا في دمشق،

و" "8آخرين في ريف دمشق ،والجئ في حلب ،وشخص توفي في درعا.

شن الطيران الحربي السوري والروسي غارات جوية على مخيم
وباالنتقال إلى جنوب دمشق ّ
اليرموك وحي الحجر األسود استهدفت مواقع ومقرات تنظيم "داعش" ،بالصواريخ والبراميل
المتفجرة ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى في صفوف التنظيم ،تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات
عنيفة على محور قطاع الشهداء في شارع فلسطين ،ومحور شارع العروبة ،وشارع الثالثاء في
حي التضامن والحجر األسود ،استخدمت فيها جميع أنواع األسلحة الثقيلة والمتوسطة ،أوقعت
عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات النظام السوري ولواء القدس التابع له وتنظيم داعش.
من جانبها قالت وكالة أعماق التابعة لداعش ،إن  37عنص اًر لقوات النظام قتلوا خالل هجوم

شنوه على مواقع التنظيم ،بينهم عناصر أسروا وأعدموا ميدانياً.
ّ

بدورهم قال ناشطون أنه ال يزال عدد كبير من المدنيين عالقين في بيوتهم أو في األقبية ،علماً
أن اثنين من هذه األقبية هي تحت األنقاض وال معلومات عن أوضاع قاطنيها وعددهم ،وأن

مجرد فكرة الخروج من المنزل تحت مثل القصف الشديد هو بمثابة مقامرة غير محسوبة.
في حين ذكرت مصادر محلية أن الجئ فلسطيني قضى وأصيب عشرات الجرحى من النساء
واألطفال جراء استهداف قوات النظام السوري أحد األقبية في شارع الـ 15في مخيم اليرموك،
وكانت الطفلة "سارة" قضت يوم أول أمس إثر إصابتها بالرأس بسبب القصف العنيف الذي
استهدف أحد األقبية بحي الجاعونة في المخيم.
من جانبهم ناشد أهالي مخيم اليرموك وناشطون فلسطينيون المؤسسات والهالل األحمر
الفلسطيني والسوري ومؤسسات الدفاع المدني ،إنقاذ أكثر من  15مدنياً في أحد األقبية تحت
أنقاض دمار األبنية في مخيم اليرموك المحاصر.

حيث استهدف النظام السوري يوم السبت الماضي بالصواريخ الفراغية والبراميل المتفجرة أحد
األقبية التي تأوي المدنيين داخل مخيم اليرموك ،ما أسفر عن استشهاد الجئين فلسطينيين
وإصابة أكثر من  15الجئاً أغلبهم من النساء واالطفال.

وطالب الناشطون وأبناء المخيم من أصحاب االختصاص ومن يستطيع المساعدة العمل على
إسعاف الجرحى بالسماح لهم بالدخول للبلدات الثالث المجاورة للمخيم ،وعالجهم حسب الحاجة
وتأمين فرق من الدفاع المدني إلزالة األنقاض وسحب الجثث من داخل األقبية داخل المخيم.
وفي شمال سورية نظم الالجئون الفلسطينيون المهجرون من بلدات جنوب دمشق (يلدا – ببيال –
بيت سحم) إلى الشمال السوري اعتصاماً في مدينة الباب بمدينة حلب ،احتجاجاً على عدم توفر
الخدمات األساسية في مركز اإليواء الذين أجبروا على النزوح إليها وافتقارها ألقل المستلزمات

المعيشية والسكنية ،حيث أصرت السلطات التركية على وضعهم في مخيمات جماعية مختلطة
وغير مجهزة ،بحجة أن مخيمات عفرين وصلت لطاقتها القصوى.
وناشد المعتصمون الذين يعانون من صعوبات كبيرة في التأقلم مع الواقع الجديد والمرير الذي
غما عنهم السلطات التركية والسلطة والفصائل الفلسطينية واألمم المتحدة إيجاد حل
يعيشونه ر ً
ألزمتهم وتوفير مراكز إيواء مجهزة بالخدمات األساسية ،خاصة وأن بينهم مسنين وأطفال ونساء
ومرضى.

في السياق ذاته ال يزال  300الجئ فلسطيني هجروا من البلدات الجنوبية لدمشق عالقون في
بلدة قباسين التابعة لمنطقة الباب بحلب ،ويرفضون الدخول إلى مخيم شميران ،مطالبين السلطات
التركية بالسماح لهم بااللتحاق بدفعة الفلسطينيين األولى في مخيم دير بلوط بمنطقة جندريس
التابعة لعفرين.

من جهة أخرى أغلقت إدارة موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" صفحة "مخيم اليرموك نيوز"
المعنية بنقل أخبار المخيمات الفلسطينية عموماً ،ومخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق

خاصة.

وأوضح فريق عمل صفحة "مخيم اليرموك نيوز" والذي تجاوز عدد معجبيها  78ألف متابع ،أن
إغالقها ناجم عن حملة تبليغات استهدفت الصفحة بعد نقل صور الدمار والقصف الذي يستهدف
مخيم اليرموك ،منوهاً إلى استكمال عملها عبر الصفحة االحتياطية.
وقال فريق العمل "هم دمروا مخيم اليرموك وحاصروا وجوعوا أهله ويريدون اآلن اخراس صوت
عددا من الصفحات اإلخبارية التي تعنى بنقل أخبار المخيمات
ونوه ناشطون أن ً
المخيمّ ،
الفلسطينية في سورية قد تعرضت لحمالت مشابهة.
من جانبها ،علقت صفحات مقربة من النظام السوري عن عملية إغالق الصفحات بقولهم توقفت
"مخيم اليرموك نيوز" و"المخيم عين الحقيقة" عن بث الفتن والرعب بقلوب أهلنا متهمين تلك
الصفحات وفرق عملها بدمار المخيم وتخريب وتعفيش المنازل.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  06أيار  -مايو 2018
• ( )3734حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )465امرأة.
• ( )1674معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم
( )106إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1752على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1487يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1336يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )583يوماً ،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.

