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"قصف لقوات النظام السوري يخلف دمارا ً في منازل مخيم درعا"

•
•
•
•

هدوء حذر يشهده مخيم اليرموك مع استمرار اغالق حاجز العروبة – يلدا
المعارضة تنشر وثيقة شخصية ألحد ضحايا "القيادة العامة" في الغوطة
استمرار معاناة المئات من فلسطينيي سورية الالجئين في اليونان
توزيع مساعدات إغاثية على عدد من العائالت الفلسطينية السورية في البقاع

آخر التطورات
استهدفت قوات النظام السوري يوم أمس ،مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية ،بعدد من
دمار وخراباً بمنازل المدنيين.
قذائف الهاون ،مما خلف
اً
فيما ال يزال سكان مخيم درعا الذي دمر حوالي  % 80من مبانيه والعائالت الفلسطينية القاطنة
في حي طريق السد يشتكون من أوضاع إنسانية قاسية جراء الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي
على المخيم والمناطق المتاخمة لهم ،كما يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية واستمرار انقطاع
المياه والكهرباء واالتصاالت لفترات زمنية طويلة.

وفي دمشق ،تسود حالة من الهدوء الحذر مخيم اليرموك بعد موجة القصف التي استهدفت مناطق
سيطرة تنظيم داعش في مخيم اليرموك وحي الحجر األسود ،واالشتباكات العنيفة التي اندلعت قبل
عدة أيام بين قوات النظام السوري والفصائل الفلسطينية المؤيدة له من جهة ،وتنظيم داعش من
جهة أخرى على محور قطاع الشهداء وحي التضامن وشارع فلسطين.
بدوره أكد مراسل مجموعة العمل أن منطقة غرب اليرموك التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام
تشهد حالة من الهدوء منذ عدة أيام ،منوهاً إلى أن تنظيم داعش ما يزال يطبق حصاره الخانق على

تلك المنطقة مانعاً خروج المدنيين منها والدخول إليها.

وأشار مراسلنا إلى أن قوات المعارضة السورية المسلحة في جنوب دمشق ال تزال تغلق حاجز
العروبة الفاصل بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا ،مما فاقم من المعاناة اإلنسانية للمدنيين المحاصرين
بداخله ،بشكل كبير خصوصاً فيما يتعلق بتأمين العالج للمرضى والمواد الغذائية األساسية.

وكانت المعارضة السورية المسلحة في بلدة يلدا أغلقت يوم  17آ1ذار  -مارس الجاري ،حاجز
العروبة بالسواتر الترابية بشكل كامل ،وبذلك تكون المعارضة قد أغلقت آخر المنافذ التي تصل
بين مخيم اليرموك والبلدات المجاورة له.
وفي سياق آخر ،نشرت مواقع إعالمية مقربة من "جيش االسالم" أحد فصائل المعارضة السورية
وثائق شخصية لعدد من الضحايا قتلوا خالل مشاركتهم القتال إلى جانب قوات النظام السوري في
الغوطة الشرقية ،من بينهم عنصر من الجبهة الشعبية  -القيادة العامة ،إحدى الفصائل الفلسطينية
الموالية للنظام.
وتحمل الوثيقة الشخصية الصادرة من تنظيم القيادة العامة بتاريخ  ،1981اسم الضحية "احمد
يوسف طه" وتاريخ والدته  1958ومكان والدته في مدينة بعلبك اللبنانية ،علماً أنه تم توثيق العديد

من الضحايا التابعين للفصائل الفلسطينية قتلوا في معارك مع النظام السوري.

الجدير ذكره أن الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السوري تجند العديد من شباب المخيمات
الفلسطينية مقابل المال ،مستغلة الظروف المأساوية والمعيشية التي يمر بها أبناء المخيمات من
العوز وانتشار البطالة وانعدام الموارد المالية ،وترسلهم إلى جبهات القتال ضد مجموعات المعارضة
المسلحة ،بذريعة حماية المخيمات الفلسطينية.
في غضون ذلك ،يشتكي حوالي ( )400الجئاً فلسطينياً سورياً عالقين في الجزر اليونانية (جزر
خيوس وساموس وليسفوس متليني) من اوضاع إنسانية قاسية نتيجة تهميشهم وانقطاع المساعدات

عنهم من قبل الحكومة اليونانية التي باتت تعالج طلبات لجوئهم في جزيرة خيوس وفي اليونان
بشكل بطيء جداً بسبب األعداد الكبيرة لالجئين.

من جانبه قال أحد الالجئين الفلسطينيين السوريين العالقين في جزيرة خيوس إن السلطات اليونانية
تتعمد تهميشهم وعدم نقلهم من الجزر إلى المدن اليونانية ،منوهاً إلى أن هناك عدد من الالجئين
حصلوا على موافقة منذ ثالثة أشهر لنقلهم إلى أثنيا إال أن الحكومة اليونانية لم تنفذ هذا القرار.

ظم مجموعة من الالجئين يوم األربعاء  2017/11/15احتجاجاً سلمياً على
من جانبهم سبق أن ن ّ
أوضاعهم السيئة في جزيرة خيوس ،وبطئ إجراءات معالجة ملفات الالجئين في مخيم فيال على

جزيرة خيوس اليونانية.

لجان عمل أهلي
وزعت مساعدات عينية (مازوت ،طرود غذائية) يوم األربعاء  21آذار -مارس  ،2018على عدد
من العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في منطقة البقاع األوسط ،حيث وزعت المساعدات
المقدمة من جمعية "انتر ناشيونال ايد" األسترالية على  50عائلة فلسطينية سورية األشد حاجة
وفق اًر ،و 15حالة مرضية مزمنة.
من جانبهم أطلق القائمون على الجمعية وعوداً باالستمرار بتقديم مساعداتهم اإلغاثية لتشمل أكبر
عدد ممكن من العائالت الفلسطينية السورية ،منوهين أن قرارهم جاء بعد أن شاهدوا حجم المأساة

واألوضاع اإلنسانية المزرية التي يعيشها الالجئ الفلسطيني السوري في منطقة البقاع.
الجدير ذكره أن عدد العائالت الفلسطينية السورية التي تقطن في منطقة البقاع يبلغ ( )950عائلة
لجأت إلى لبنان هرباً من الحرب الدائرة في سورية.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  22آذار  -مارس 2018
• ( )3684حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )467امرأة.
• ( )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 ( )1708على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1444يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1284يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )539يوماً ،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.

