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"قصف واشتباكات في مخيم اليرموك بين داعش والنظام السوري"
•
•
•
•
•

قضاء عنصر من جيش التحرير الفلسطيني في الغوطة الشرقية.
"داعش" يمنع الشبان الفلسطينيين من مغادرة مخيم اليرموك بدمشق.
نداءات بالتحرك العاجل إلغاثة عشرات األسر النازحة من مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة.
خالد عبد المجيد :نتعاون مع سوريا إلجبار المسلحين على االنسحاب من مخيم اليرموك.
لوحة "يوم القيامة" لمخيم اليرموك ضمن معرض فني في فينيا.

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني "محمد محمود حسن" من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني خالل مشاركته
القتال إلى جانب قوات النظام في سورية في المعارك الجارية في مزارع الريحان بالغوطة الشرقية.
من جانبه أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ارتفاع حصيلة
المجندين الفلسطينيين من جيش التحرير الفلسطيني الذين قضوا منذ بداية الحرب في سورية ،إلى
 237ضحية ،منوهاً إلى أن معظم الضحايا قضوا إثر اشتباكات اندلعت في مناطق متفرقة من
سورية غالبيتهم في ريف دمشق.

آخر التطورات
أورد مراسل مجموعة العمل في مخيم اليرموك نبأ اندالع مواجهات بين قوات النظام السوري من
جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى ،منذ الصباح استخدمت فيها األسلحة الثقيلة والمتوسطة ،منوهاً

إلى أن قوات النظام السوري استهدفت مناطق سيطرة التنظيم في جنوب دمشق ،بعدة صواريخ
أرض-أرض وقذائف مدفعية ،إضافة لتمشيط مكثف بالرشاشات الثقيلة المتمركزة على أبراج القاعة
باتجاه مخيم اليرموك.
وأشار مراسلنا إلى أن الطفل "عدنان عوض موسى" بجروح خطرة ،نتيجة االشتباكات العنيفة التي
جرت يوم أمس االثنين بين عناصر تنظيم الدولة "داعش" وقوات النظام على محوري قطاع الشهداء
وشارع فلسطين في مخيم اليرموك ،منوهاً إلى أن الطفل نقل إلى المشفى الميداني في بلدة يلدا

لتلقي العالج ،وهو بحالة حرجة وبحاجة للخروج إلى مشافي العاصمة دمشق.

فيما جددت قوات النظام السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية لها استهدافها لمخيم اليرموك،
حيث تعرضت مناطق متفرقة من المخيم ،مساء األمس ،لقصف مدفعي وصاروخي أسفر عن
وقوع أضرار مادية في مباني المخيم ،ترافق ذلك مع سماع أصوات انفجارات قوية استهدفت حي
الحجر األسود المجاور للمخيم.

فيما أكد مراسلنا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين ،األنباء التي تتحدث عن منع تنظيم
"داعش" الذي يسيطر على مساحات واسعة من المخيم الشبان الفلسطينيين من مغادرة المخيم ،عبر
حاجز العروبة ،ووفقاً لمراسلنا فإن عشرات العوائل كانت قد نزحت عن المخيم هرباً من أعمال
القصف التي تستهدف اليرموك وحي الحجر األسود.

يذكر أن مخيم اليرموك وحي الحجر األسود يتعرضان لقصف مكثف من قبل قوات النظام السوري،
بالتزامن مع اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات النظام و"داعش" في حي القدم.
وفي السياق ،أطلق ناشطون جنوب دمشق مناشدات عاجلة طالبوا فيها جميع المؤسسات والجهات
اإلغاثية العاملة جنوب دمشق لالستنفار والتعاون فيما بينها للتخفيف من معاناة العشرات من األسر
التي نزحت من مخيم اليرموك وحي الحجر األسود إلى بلدات يلدا وببيال.
وناشد الناشطون كل من المجالس المحلية في بلدات يلدا وببيال وبيت سحم االستجابة الفاعلة
لموجة النزوح األخيرة وبذل جهدهم للتخفيف من معاناة األهالي الهاربين من قصف النظام إرهاب
"داعش".

وتحتاج العوائل ألماكن تأوي إليها باإلضافة إلى المساعدات اإلغاثية والطبية العاجلة ،فقد نزحت
معظمها مشياً على األقدام هرباً من القصف العنيف الذي استهدف منازلها.
وفي موضوع ليس ببعيد ،نقلت مصادر إعالمية مقربة من النظام السوري ،عن أمين سر تحالف
فصائل المقاومة الفلسطينية في سورية ،خالد عبد المجيد ،أن التحالف يعمل مع كل القوى والفصائل
الفلسطينية األخرى ومع الجهات المعنية في الدولة السورية إلجبار المسلحين على االنسحاب من
مخيم اليرموك في دمشق بأسرع وقت.

فيما حذر عبد المجيد تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" المتواجدين في منطقة المخيم والحجر
األسود من أية تحركات أو محاوالت خداع جديدة.
وعلى صعيد مختلف ،عرضت الفنانة النمساوية "كاتارينا تيريسيدي" في معرضها الذي أقيم تحت
عنوان "رحلة إلى المجهول" في العاصمة النمساوية فيينا ،لوحة أسمتها بـ "يوم القيامة" وهي لوحة
يظهر فيها آالف من سكان مخيم اليرموك المحاصر في دمشق ينتظرون في صفوف ال تنتهي
دورهم للحصول على مساعدات "األونروا" اإلنسانية ،هي إحدى لوحات المعرض الفني التشكيلي
الذي أقامته.
وتستند هذه اللوحة إلى الصورة الشهيرة الملتقطة يوم  3١كانون الثاني  -يناير  2٠١٤لحشود
األهالي في مخيم اليرموك لحظة وقف إطالق النار وتأمين حركة قاطنيه المحاصرين للحصول
على المواد الغذائية ،وهي الصورة التي اشتهرت في اإلعالم العالمي بعنوان "اإليكسودوس" أو
"الخروج".

يشار إلى أن مجلة "االوبزيرفر" االسبوعية كانت قد نشرت مقاالً تحت عنوان" :داخل حفرة الجحيم
اليرموك ،مخيم الالجئين الذي دفع العالم إلى الشعور بالخزي" ،مشيرة إلى أنه "أصبح لعدم انسانية
البشر كلمة جديدة في المعجم :اليرموك".

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  13آذار  -مارس 2018
• ( )3668حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )٤65امرأة.
• ( )١672معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()١٠6
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )١699على التوالي.

• ( )2٠6الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )١٤35يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )١275يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )53٠يوماً ،ودمار أكثر
من  %8٠من مبانيه تدمي اًر كامالً وجزئي.
• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2٠١6في حين
يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )3١ألف ،وفي األردن ( )١7ألف،
وفي مصر ( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

