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"مجموعة العمل توثق أسماء  40فلسطينيا ً قضوا منذ بدء العملية العسكرية على مخيم اليرموك"

• مدنيون في مخيم اليرموك يطلقون نداء مناشدة من تحت األنقاض إلنقاذ حياتهم.
• على وقع الغارات الجوية اشتباكات عنيفة بين النظام وداعش في جنوب دمشق.
• مجموعة العمل "23" :مدنيا ً و " "22عسكريا ً فلسطينيا ً قضوا في سورية خالل شهر إبريل
.2018

آخر التطورات
كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق سقوط ()40
شنها النظام السوري على مخيم اليرموك
الجئاً فلسطينياً قضوا منذ بدء العملية العسكرية التي ّ
والمنطقة الجنوبية لدمشق ،وحتى يوم  8أيار  -مايو .2018

وأشارت المجموعة إلى أن من بين الضحايا الـ( ،)40قضى ( )16مدنياً فلسطينياً و 24عسكرياً

بينهم ( )10من فتح االنتفاضة ،و( )2من حركة فلسطين حرة ،وعنصر من القيادة العامة،

ومقاتل فلسطيني من مرتبات الفرقة العاشرة في جيش النظام السوري ،وثالث عناصر من جيش
التحرير الفلسطيني ،ومقاتل من عناصر هيئة تحرير الشام ،و( )5عناصر لم يعرف انتماءاتهم.

وفي ذات الموضوع ،أطلق أكثر من  45مدنياً عالقون تحت أنقاض منازلهم في مخيم اليرموك
لالجئين الفلسطينيين ،نداء مناشدة إلى جميع الجهات اإلنسانية ومؤسسات الدفاع المدني والهالل

األحمر الفلسطيني والصليب األحمر الدولي إلنقاذ حياتهم وإخراجهم من تحت الركام الناجم عن
القصف الشديد الذي طال المخيم بالبراميل المتفجرة والصواريخ.
من جانبهم طالب الناشطون وأبناء المخيم من أصحاب االختصاص ومن يستطيع المساعدة
العمل على إنقاذ أرواح الالجئين العالقين تحت األنقاض ،وعالجهم ،وتأمين فرق من الدفاع
المدني إلزالة األنقاض وسحب المدنيين.

وكان النظام السوري استهدف يوم السبت  5أيار
الجاري بالصواريخ الفراغية والبراميل المتفجرة
أحد األقبية التي تأوي المدنيين داخل مخيم
اليرموك ،ما أسفر عن قضاء الجئين فلسطينيين
وإصابة أكثر من  15الجئاً أغلبهم من النساء

واألطفال ،علماً أن أعداداً كبيرة من الالجئين
الذين تم توثيقهم الزالوا تحت االنقاض.

يشار إلى عدم وجود أي فرق إسعاف أو دفاع
مدني داخل مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين
بدمشق ،بسبب توقف معظم المؤسسات اإلغاثية
واألهلية عن العمل داخل المخيم منذ سيطرة
"داعش" على المخيم مطلع إبريل نيسان ،2015
واستمرار حصار النظام السوري والمجموعات الموالية له.
وعلى صعيد آخر ،يشهد حي الحجر األسود المجاور لمخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين
بدمشق اندالع اشتباكات عنيفة بين النظام السوري ومجموعات داعش وذلك بالتزامن مع غارات
جوية تستهدف مخيم اليرموك وحي الحجر األسود.
وبحسب مصادر محسوبة على النظام السوري فإن عناصر النظام استطاعوا خالل الساعات
الماضية توسيع أماكن سيطرتهم في أحياء الحجر األسود ،معلنين اقترابهم من المقرات الرئيسة
للتنظيم في ذلك الحي ،وفي ذات الوقت تمكن جيش النظام من توسيع المنطقة التي تفصل مخيم
اليرموك وبعض أحياء حي الحجر األسود عن باقي مناطق "داعش" ،مما يضيق الخناق على
التنظيم.
فيما قصفت مروحيات قوات النظام بالبراميل المتفجرة بعد منتصف ليل يوم االثنين مخيم اليرموك
وحيي التضامن والحجر األسود جنوب دمشق بالبراميل المتفجرة ،حيث ألقت الطائرات السورية
عدد من البراميل المتفجرة على مناطق متفرقة من تلك المناطق ،اقتصرت أضرارها على

الماديات ،تزامن ذلك مع اندالع مواجهات بين تنظيم داعش من جهة ،وقوات النظام والفصائل
الموالية لها.

وبالعودة إلى إحصاءات الضحايا الفلسطينيين فقد كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي
سورية أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا في سورية خالل شهر نيسان  -ابريل
الماضي بلغ " "45الجئاً بينهم " "23مدنياً  ،%51.11و" "22عسكرياً .%48,89
ونوهت مجموعة العمل إلى أن  23مدنياً قضى معظمهم في مخيم اليرموك نتيجة الحملة
العسكرية التي شنها النظام على المخيم والمناطق المجاورة له ،و" "22عسكرياً قضوا أثناء

مشاركتهم القتال إلى جانب قوات النظام السوري ،بينهم عنصران من مرتبات جيش التحرير
الفلسطيني ،وعنصران من لواء القدس ،و( )5عناصر من حركة "فتح االنتفاضة" ،وعنصر من
مقاتلي هيئة تحرير الشام ،وعنصر من حركة فلسطين الحرة.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  07أيار  -مايو 2018
• ( )3736حصيلة 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 ( )1754على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1489يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1338يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )584يوماً ،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.

