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"طفلة في مخيم درعا تقضي متأثرة بجراحها جراء القصف"

• قضاء أحد عناصر لواء القدس في معارك جنوب دمشق
• النظام يكثف غاراته الجوية وقصفه على مخيم اليرموك والحجر األسود
• فلسطينيو سورية يشاركون بمسيرة العودة في ميونخ

ضحايا
قضى الفلسطيني "عمر طاهر أبو درويش" مواليد
( )1985من سكان مخيم الحسينية يوم  13أيار -
مايو  2018أثناء مشاركته القتال إلى جانب قوات
النظام السوري في المعارك الدائرة في جنوب دمشق
ضد تنظيم "داعش".
وبذلك يرتفع عدد العسكريين الفلسطينيين الذين قضوا
منذ بدء العملية العسكرية يوم  2018/4/19على مخيم
اليرموك والحجر األسود إلى ( )25شخصاً.
آخر التطورات
قضت الطفلة "زين شام رامي العايش" متأثرة بجراح أصيبت بها جراء قصف قوات النظام السوري
والمجموعات الموالية لها أحياء مخيم درعا منذ يومين ،حيث أصيبت مع والدتها بجروح وتم
اسعافهما الى مشفى نوى جنوب سورية.
من جانبه أشار مراسل مجموعة العمل ،إلى أن مخيم درعا يتعرض يومياً إلى قصف عنيف من
قبل قوات النظام باألسطوانات المتفجرة والقذائف الصاروخية ،ما تسبب بتدمير حوالي  %80من

أحيائه ومنازله.

الفتاً إلى أن المتبقين من سكان المخيم بداخله يعانون من فقدان الخدمات األساسية وشح
المساعدات اإلغاثية ،نتيجة الحصار المفروض عليهم من قبل قوات النظام.

شن غاراته الجوية على مخيم اليرموك
في غضون ذلك ،كثف الطيران الحربي يوم أمس من ّ
وحي الحجر األسود ،مخلفاً مزيداً من الدمار في تلك المنطقة.
وقال مراسل مجموعة العمل في جنوب دمشق إن "سالح الجو السوري شن عشرات الغارات منذ
الليل على مواقع داعش في مخيم اليرموك والحجر األسود" تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات عنيفة
بين النظام والفصائل الموالية له من جهة ،وتنظيم داعش من جهة أخرى ،موضحاً أن ما يجري

هو حرب شوارع وخاصة في محيط بلدية الحجر األسود جنوب دمشق.

بدورها أعلنت مصادر إعالمية أن النظام حقق تقدماً في عدة محاور قتالية ،حيث أحكم سيطرته
على عدد من كتل األبنية من ضمنها (مدرسة األونروا) و(مكتب العمل الشعبي) جنوب غرب

مخيم اليرموك و(مركز التطوير التربوي) شمال الحجر األسود.
من جانبه نعى لواء القدس على صفحته الرسمية في موقع التواصل االجتماعي  9من عناصره
قضوا في كمين نصبه تنظيم داعش على أحد المحاور القتالية في حي الحجر األسود ،وإعطاب
عدد من اآلليات العسكرية ،فيما أوضحت قوات النظام أنها كبدت داعش خسائر بشرية كبيرة.
في حين أكد تنظيم داعش قضاء نحو  40عنصر من النظام وتدمير عربة  BMPخالل
المواجهات المستمرة ،مع قوات النظام السوري ،مبيناً أن عدد قتلى النظام الذين قضوا منذ بداية

العملية العسكرية تجاوز  800شخص ،وعشرات الجرحى.

يشار إلى أن العملية العسكرية ،التي بدأتها قوات النظام على أحياء الحجر االسود والتضامن
ومخيم اليرموك دخلت يومها  ،24وأدت إلى دمار  %60من مخيم اليرموك وسقوط أكثر من
 19مدني ،ال يزال جثامين بعضهم تحت األنقاض ،ونزوح نسبة  %90من سكانه إلى البلدات
المجاورة للمخيم.
وفي سياق آخر ،شارك عدد من الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى ألمانيا في
اعتصام يدعم مسيرة العودة بمدينة ميونخ األلمانية ،حيث أكدوا خالل المشاركة على حقهم
بالعودة إلى أرضهم ونصرة األقصى ورفض ما يحدث للشعب الفلسطيني من ظلم.
يشار إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في أوروبا قد تجاوز ( )85ألف الجئ ،فيما
ّنوهت مجموعة العمل إلى أن اإلحصائية غير رسمية.
فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  14أيار  -مايو 2018
• ( ) 3745حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ()475
امرأة.
• ( )1677معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ( )106إناث.
مخيم اليرموك يدخل
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يومه ( )1760على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ ()1344
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1495يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )591يوماً ،ودمار أكثر من %80
من 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 ()6
آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

