2017-09-10
العدد1772 :

"قوات النظام تستهدف مخيم اليرموك والهالل األحمر ينشر صوراً للدمار فيه"
• شاب ف لسطيني يقضي إثر مشاركته في القتال على جبهة حي جوبر الدمشقي.
•  1515يوماُ على حصار مخيم اليرموك لالجئين الف لسطينيين بدمشق.

• ف لسطين الخيرية تعلن مواصلة عملها اإلنساني تحت مسمى "هيئة ف لسطينيي سورية لإلغاثة
والتنمية"

ضحايا
قضى الشاب الفلسطيني "رائد سامر عودة" إثر مشاركته في المواجهات الدائرة بين النظام السوري
ومجموعات المعارضة المسلحة على جبهات حي جوبر الدمشقي ،وهو من عناصر "الفرقة الرابعة".

وتعتبر الفرقة الرابعة" إحدى الفرق العسكرية التابعة للجيش السوري وال ُيضم في صفوفهما الجئين
فلسطينيين ،لكن خالل أحداث الحرب تم تشكيل مجموعات موالية لها تعمل تحت إمرتها لسد
العجز والنقص في صفوفها وإرسال الشباب الفلسطينيين في مقدمة القتال.

آخر التطورات
قالت مصادر خاصة لمراسل المجموعة في مخيم اليرموك المحاصر أن قوات النظام السوري
استهدفت باألسلحة الرشاشة حارات شارع الثالثين غرب مخيم اليرموك.
من جانب آخر نشر الهالل األحمر السوري صو اًر أثناء إدخال المساعدات اإلنسانية لهيئة تحرير

الشام في منطقة غرب مخيم اليرموك ،وتظهر الصور حجم الدمار الكبير الذي تعرضت له منطقة

شارع راما بسبب القصف واالشتباكات بين النظام السوري وهيئة تحرير الشام ومجموعات المعارضة
المسلحة سابقاً.

وكانت منظمة الهالل األحمر قد أدخلت  600حصة من المواد الغذائية ضمن اتفاق البلدات
األربع ،إضاف ًة لمساعدات طبية إلى المنطقة الغربية من مخيم اليرموك والتي تسيطر عليها هيئة
تحرير الشام ،وتحاصرها قوات النظام من جهة وتنظيم (داعش) من جهة أخرى.

وفي ذات السياق ،يواصل جيش النظام ومجموعات القيادة العامة والفصائل الفلسطينية الموالية
للنظام بحصارها على مخيم اليرموك ألكثر من ( )1515على التوالي ،مما فتح باب معاناة كبيرة
ومنع على إثره ادخال المواد الغذائية والطبية
على األهالي في المخيم ،حيث تم قطع الماء والكهرباء ُ

ويحظر على األهالي الخروج أو الدخول من مداخل المخيم الرئيسية والتي تسيطر عليها
وغيرهاُ ،
مجموعات من األمن السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية لها.
في حين أدى القصف المتكرر والحصار المستمر إلى توقف جميع مشافي ومستوصفات المخيم
عن العمل ،وتم قضاء عدد من الكوادر الطبية بفعل القصف بالطائرات وقذائف الهاون ،وزاد من
تازم أوضاع االهالي اقتحام تنظيم "داعش" للمخيم وسيطرته عليه بمساعدة عناصر جبهة "النصرة"
مطلع إبريل  ،2015حيث انسحبت العديد من الجهات اإلغاثية تحت تهديدات "داعش".

فيما تعيش عدد من العائالت بحصار جديد بعدما علقوا بين نقاط االشتباكات التي تدور بين داعش
والنصرة في أزقة المخيم ،وصعوبة تأمين مياه الشرب والطعام وخاصة مع انتشار قناصة الطرفين
وعمليات حرق المنازل وتفجير العبوات الناسفة.
وعلى صعيد ،أعلنت هيئة فلسطين الخيرية في سورية عن مواصلة عملها اإلنساني واإلغاثي في
المخيمات الفلسطينية في سورية تحت مسمى جديد "هيئة فلسطينيي سورية لإلغاثة والتنمية".
وقالت الهيئة في بيان لها أنها ستواصل تقديم العون والمساعدات والنهوض بواقع الالجئين
الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات والمدن التي تصل إليها الهيئة تحت التسمية الجديدة اعتبا اًر
من اليوم السبت التاسع من أيلول .2017

الجدير ذكره أن هيئة فلسطين الخيرية نفذت سلسلة من المشاريع اإلغاثية والخيرية والخدماتية في
السنوات الخمس الماضية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية ،وقدمت كافة أشكال
اإلغاثة وكفالة االيتام وتقديم الرعاية الطبية ومتابعة الحاالت الهشة من أطفال ونساء وشيوخ
ومساعدتهم في ظروف صعبة بغية التخفيف من الواقع اإلنساني واإلغاثي الذي يعيشه الالجئ
الفلسطيني في سورية.
فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى  8أيلول  -سبتمبر 2017
• ( ) 3573حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ()462
امرأة.
• ( )1636معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ( )103امرأة.
مخيم اليرموك يدخل
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يومه ( )1515على التوالي.
• ( )198الجئاً والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم

مخيم اليرموك.
في ّ

مخيم اليرموك منذ ()1093
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1252يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
يوماً.

المخيم
مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ( )1588يوماً ،و ّ
• أهالي ّ
يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )341يوماً.
• 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 ()6
آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

