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"لليوم  22قصف جوي وصاروخي على مخيم اليرموك"

•
•
•
•

معاناة مزرية يعيشها مهجرو مخيم اليرموك إلى الشمال السوري
قصف صاروخي يستهدف حي طريق السد جنوب سوريا
سكان مخيم خان دنون يشكون غالء األسعار ونقص الخدمات األساسية
األمن السوري يخفي قسريا ً الطبيب الفلسطيني" عالء الدين يوسف" للسنة السادسة

آخر التطورات
شنت الطائرات الحربية السورية غارات جوية عنيفة يوم أمس على تنظيم "داعش" في اليرموك
ّ
والتضامن ،فيما شوهدت أعمدة الدخان تعلو سماء تلك المنطقة.

كما ألقى الطيران الحربي السوري ليل األربعاء – الخميس عدداً من البراميل المتفجرة استهدفت

أماكن متفرقة من مخيم اليرموك وحي التضامن ،مما خلف دما اًر واسعاً في منازل المدنيين.

تزامن ذلك مع وقوع اشتباكات بين تنظيم "داعش" وقوات النظام السوري والفصائل الفلسطينية
الموالية له ،دون أن ترد أنباء عن وقوع اصابات بين الطرفين.
هذا وسادت مشاهد الدمار والخراب في مخيم اليرموك ،حيث بلغت نسبة الدمار التي حل بحاراته
وأزقته ما يقارب  ،%60إضافة إلى أن هناك الكثير من المنازل أصبحت إيله للسقوط بسبب
القصف الشديد الذي طال المخيم بالبراميل المتفجرة والصواريخ الشديدة االنفجار.

وفي سياق غير بعيد ،تعاني عشرات العائالت من الالجئين الفلسطينيين المهجرين من مخيم
اليرموك إلى الشمال السوري ،أوضاع إنسانية مزرية ،نتيجة عدم توفر الخدمات األساسية في
مراكز اإليواء الذين أجبروا على النزوح إليها وافتقارها ألقل المستلزمات المعيشية والسكنية،
إضافة إلى تشتيت العائالت حيث تفرقت العائلة الواحدة ووزعت على مراكز إيواء مختلفة.
المهجرون الفلسطينيون الذين خرجوا من جنوب دمشق على دفعات ووصولوا إلى مخيم دير بلوط
التابعة لناحية جنديرس جنوب غرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي شمالي سوريا ،واجهوا

فصالً جديداً من المعاناة جراء انتظارهم ساعات طويلة في العراء بانتظار موافقة السلطات
التركية بالسماح لهم بدخول مناطق سيطرة فصائل "درع الفرات" ،إال أن تلك السلطات لم تستجب

لنداءات المناشدة التي أطلقوها أثناء اعتصامهم يوم أمس األربعاء احتجاجاً على أوضاعهم

المعيشية القاسية ،التي طالبوا فيها السلطات التركية بالسماح لهم دخول بلدة الباب.

من جانبه أفاد مراسل مجموعة العمل إلى أن عدد المهجرين من بلدات جنوب دمشق الذي وصل
إلى الشمال السوري بلغ أكثر من ( )8500شخصاً ،توجهوا على مناطق درع الفرات على

مخيمات دير بلوط ومخيم اعزاز ،ماعدا القافلة الرابعة اتجهت نحو مدينة إدلب ،مشي اًر إلى أنه

من المتوقع أن تكون وجهة القافلة التي ستخرج اليوم من جنوب دمشق إلى إدلب.

ووفقاً لمراسل مجموعة العمل قدر عدد العائالت الفلسطينية المهجرة نحو الشمال السوري بحوالي

( )750عائلة ،منوهاً إلى أن الرقم غير دقيق نتيجة حالة عدم االستقرار التي تواجه مهجري
جنوب دمشق واستمرار خروج العائالت من يلدا باتجاه إدلب وحلب.

وعن سبب رفض الحكومة التركية ادخال القوافل العالقة في منطقة الباب ،أكد مراسلنا أن
السلطات التركية تعزي السبب لعدم توفر أماكن الستقبال المهجرين ،نتيجة االكتظاظ التي باتت
تعاني منه تلك المخيمات ،تزامناً مع بدء خروج قوافل مهجري حمص إلى الشمال السوري
معيشياً يعاني الالجئون في مخيم اعزاز من أوضاع معيشية قاسية بسبب افتقار مراكز اإليواء
للشروط الصحية والنظافة ،فيما تشتكي العائالت المتواجدة في مخيم دير بلوط من شح المياه

والعناية وخدمات المخيم محدودة.

يشار إلى أن مخيم دير بلوط هو ملحق بمخيم المحمدية الرئيسي الذي أنشأته "آفاد" التركية،
ويحوي المخيمان قرابة ( )1100خيمة ،وتم تزويد المخيمين بمطابخ متنقلة تقدم وجبات الطعام
بشكل يومي.
ويساهم الهالل األحمر التركي إلى جانب "آفاد" بتزويد المهجرين في المخيمين بالسالل اإلغاثية
والخدمات الطبية.
وفي جنوب سورية ،قصفت قوات النظام السوري حي طريق السد بمدينة درعا جنوب سورية
ّ
بصاروخ أرض  -أرض من نوع فيل وعدد من قذائف الهاون ،مما خّلف دما اًر وخراباً في

المنازل ،تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات وصفت بالعنيفة بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام
الذي يحاول التقدم وفرض سيطرته على تلك المنطقة.
يشار أن العديد من العائالت الفلسطينية والنازحة من مخيم درعا تقطن في منطقة البلد وحي
طريق السد المجاور ،ويعاني الالجئون جنوب سورية أوضاعاً معيشية وأمنية صعبة.

إلى ذلك ،يعيش سكان مخيم خان دنون أوضاعاً معيشية مزرية نتيجة نقص الخدمات األساسية
فيه ،حيث يعاني قاطنيه من غالء األسعار ونقص الخدمات األساسية من صحة وطبابة
ومواصالت ،واستمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه واالتصاالت لساعات وفترات زمنية طويلة.
فيما تنتشر البطالة بين صفوف أبناء المخيم وذلك بسبب التوتر األمني في سورية مما جعل
المساعدات التي تقدمها الجهات اإلغاثية لهم المصدر الوحيد لتأمين احتياجاتهم األساسية.
كما يشكو سكان مخيم خان دنون ،منذ بداية األحداث في سورية ،أزمة في تأمين وسائط النقل
من وإلى المخيم الذي يقع على مسافة  23كيلومتر جنوب العاصمة السورية دمشق ،حيث بات
التنقل من مخيم خان دنون والعودة إليه أحد المشاكل التي ال يستهان بها في حياة سكانه ،فقد
ينتظر أي موظف أو طالب عدة ساعات للوصول إلى مكان عمله ،باإلضافة إلى المنغصات
األخرى من مصروف يكاد يصل إلى ربع الراتب أو أكثر ،عدا عن مزاجيات السائقين.
في غضون ذلك ،يواصل األمن السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني الطبيب "عالء الدين يوسف"
للسنة السادسة على التوالي ،حيث تم اعتقاله من حاجز أول مخيم اليرموك بتاريخ -12-2012
 ،25وهو طبيب جراحة عصبية في مخيم اليرموك.

يذكر أن الطواقم والمؤسسات الطبية في مخيم اليرموك ،تعرضت النتهاكات جسيمة من قبل
الجيش واألمن السوري ،بقصف المشافي واستهداف سيارات اإلسعاف تارة ،وباعتقال وقتل
الكوادر الطبية تارة اخرى ،وراح ضحيتها العشرات من مسعفين وممرضين واختصاصيين.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  10أيار  -مايو 2018
• ( )3739حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ()465
امرأة.
• ( )1674معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()106
إناث.
مخيم اليرموك يدخل
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يومه ( )1756على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1491يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1340يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )587يوماً ،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.

