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العدد1960 :

"مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تحذر من تداعيات تقليص تمويل األونروا على الالجئين الفلسطينيين"

•
•
•
•
•

أحد عناصر جيش التحرير الفلسطيني يقضي أثناء قتاله في ريف دمشق
الجئ فلسطيني يقضي إثر إطالق نار في بلدة تل شهاب جنوب سورية
قصف يستهدف مخيم اليرموك بالصواريخ والهاون
اشتباكات عنيفة جنوب دمشق بين قوات النظام وداعش
ناشطون يدعون للتظاهر رفضا ً إلغالق المعارضة آخر منفذ بين مخيم اليرموك ويلدا

ضحايا
قضى الشاب "مصطفى عمر محمد" من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني وأحد أبناء مخيم النيرب
لالجئين الفلسطينيين بحلب ،وذلك أثناء قتاله إلى جانب قوات النظام السوري في بلدة جسرين في
الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وبحسب فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية فإن حصيلة المجندين
الفلسطينيين من جيش التحرير الفلسطيني الذين قضوا منذ بداية الحرب في سورية ،ارتفع إلى
( )240ضحية ،منوهاً إلى أن معظم الضحايا قضوا إثر اشتباكات اندلعت في مناطق متفرقة من
سورية غالبيتهم في ريف دمشق.

وفي بلدة تل شهاب جنوب سورية ،قضى الشاب "محمد محمود دايس الخطبا" ( 28عاماً) إثر

تعرضه لطلق ناري من جهة مجهولة حيث أدت إصابته إلى وفاته على الفور ،فيما لم تعرف
مالبسات الحادث حتى اآلن.

يذكر أن حوادث القتل واالغتياالت والخطف باتت هاجساً يؤرق سكان جنوب سورية وذلك نتيجة

تكررها بشكل كبير في اآلونة األخيرة.
آخر التطورات

تبدي مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قلقها البالغ إزاء مخرجات مؤتمر روما للدول
المانحة لألونروا الذي انعقد يوم  15مارس – آذار  2018تحت شعار " الحفاظ على الكرامة

وتقاسم المسؤولية وحشد العمل الجماعي لدعم االونروا " بمشاركة  90دولة باإلضافة إلى األمين
العام للجمعية العامة لألمم المتحدة والمفوض العام لألونروا واألمين العام لجامعة الدول العربية
وغيرهم من الشخصيات الدولية ،والذي أبدى قصو اًر واضحاً في تخفيض العجز المالي لميزانية
األونروا ،األمر الذي يتهدد استمرارها في تقديم الخدمات اإلنسانية الضرورية ألكثر من ستة ماليين

الجئ فلسطيني مسجلون لديها يعانون من أوضاع إنسانية هشة في سائر الدول المضيفة لالجئين.
وإذ تلفت المجموعة النظر إلى المعاناة المستمرة لالجئين الفلسطينيين في سورية والمهجرين منها
إلى الدول المضيفة والمخاطر التي ستترتب على وقف المساعدات نتيجة العجز المالي من تدهور
لألوضاع المعيشية واإلنسانية لحوالي ( )440ألف الجئ فلسطيني مسجل لدى األونروا في سورية
وقرابة ( )31ألف الجئ فلسطيني سوري في لبنان و( )18ألف الجئ فلسطيني سوري في األردن
يعتمدون بشكل رئيسي على األونروا بما تقدمه من خدمات إنسانية أساسية من غذاء وإيواء وصحة
وتعليم بعدما استحالت حياتهم إلى جحيم نتيجة األزمة السورية الممتدة منذ مارس – آذار 2011
حتى اآلن وما أحدثته من عمليات تهجير ونزوح وإفقار لالجئين.

وعليه فإن مجموعة العمل تطالب المجتمع الدولي ممثالً بالجمعية العامة لألمم المتحدة إلى عدم
التنكر لقضية الالجئين الفلسطينيين وتحمل مسؤولياته تجاههم وتقديم الدعم الالزم إلنقاذ األونروا
باعتبارها أحد الشهود على قضية الالجئين المستمرة منذ نكبة فلسطين عام  ، 1948وشريان حياة
ألكثر من ستة ماليين الجئ ،وتدعوه إلى المبادرة لتخصيص ميزانية ثابتة ومستدامة لألونروا
تحميها من أي ضغوط قد تمارس عليها من قبل الدول المانحة أو االحتالل اإلسرائيلي الذي يسعى
إلى إنهاء عمل األونروا تمهيداً لشطب حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي طردوا

منها.

إلى ذلك ،أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق ،تعرض مخيم اليرموك للقصف بالصواريخ
وقذائف الهاون ،مما أحدثت دما اًر وخراباً في منازل المدنيين.
وقال مراسلنا أن المجموعات الفلسطينية الموالية للنظام أطلقت عدداً من الصواريخ وقذائف الهاون

تجاه أحياء مخيم اليرموك وحي الحجر األسود معقل تنظيم داعش ،مضيفاً أن شارع الـ  30في
ّ
مخيم اليرموك يتعرض لقصف لدبابات النظام.
يذكر أن تنظيم "داعش" كان قد وسع أماكن سيطرته في مخيم اليرموك ،حيث فرض سيطرته على
شارع حيفا داخل المخيم والذي كانت تسيطر عليه هيئة تحرير الشام – النصرة سابقاً.
وفي السياق ،قال مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق ،أن اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات النظام
السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية لها ،في عدة مناطق وأحياء جنوب دمشق.

وأضاف مراسلنا أن االشتباكات شملت قطاع الشهداء في مخيم اليرموك ،وفي محور السليخة بحي
ّ
التضامن مع دوي أصوات انفجارات متعددة ،وأطلقت قوات النظام رصاص رشاشاتها الثقيلة
والرصاص المتفجر في سماء المنطقة.
فيما شهد حي القدم أعنف تلك المواجهات حيث استهدف التنظيم قوات النظام وآلياته المتمركزة
ّ
فيها ،وأعطب دبابة وعربة  BMPبقذيفتين صاروخيتين خالل تلك المعارك.
يشار إلى أن تنظيم الدولة "داعش" يسيطر على أحياء مخيم اليرموك والعسالي والتضامن والحجر
األسود منذ  ،2015األمر الذي أدى إلى عزل حي القدم عن بلدات جنوب دمشق (يلداّ ،ببيال،
ّ
بيت سحم) التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة.
وفي سياق غير بعيد ،دعا يوم أمس عدد من الناشطين جنوب دمشق للتظاهر قرب حاجز النخيل
بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا في جنوب دمشق ،وذلك احتجاجاً على قيام الهيئة العمومية لبلدة يلدا
بإغالق الحاجز الفاصل بين يلدا ومخيم اليرموك والذي يعد المنفذ األخير ألهالي المخيم للتواصل

مع المناطق المجاورة للحصول على المواد الغذائية والعالج.

وكانت الهيئة قد ذكرت في بيان لها أصدرته قبل يومين أنه بموجب الجلسة االستثنائية رقم ()2
التي عقدت بتاريخ  13آذار  -مارس  2018سيتم إغالق المعبر بشكل كامل خالل  48ساعة
كما ستمنع إدخال الجرحى وقتلى داعش والنصرة إلى البلدة ،والنداء عليهم على مآذن مساجدها.
ووفقاً لذلك البيان سيتم تكليف المكتب األمني وتجمع مجاهدي يلدا بتنفيذ بنود القرار بشكل كامل،
مشددة على أنها لن تقبل شفاعة وال وساطة من أي جهة كانت وألي شخص كان بعد انتهاء المهلة

المذكورة أعاله.

ويأتي إغالق الحاجز في ظل ظروف غير إنسانية يعيشها المدنيون الفلسطينيون وذلك بسبب
حصار النظام وبعض المجموعات الفلسطينية للمخيم من جهة وانتهاكات داعش من جهة أخرى،
فيما يأتي إغالق المعارضة السورية للحاجز بين المخيم وبلدة يلدا ليفاقم المعاناة اإلنسانية التي
يعشيها من تبقى من الالجئين في مخيم اليرموك.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  16آذار  -مارس 2018
• ( )3674حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )465امرأة.
• ( )1673معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()106
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1702على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1438يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1278يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )533يوماً ،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.

