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"( )11الجئا ً فلسطينيا ً قضوا جراء المعارك المندلعة جنوب دمشق"
•
•
•
•
•

تواصل القصف على مخيم اليرموك لليوم الرابع على التوالي وسط صمت مطبق
قوات النظام تأسر الفلسطيني "وسيم غنيم" أحد عناصر تنظيم داعش
عبد الهادي :الدولة السورية أكدت حرصها على المناطق السكنية والبنية التحتية في مخيم
اليرموك
هيئة علماء فلسطين في الخارج تدين التّدمير ال ُممنهج والمجزرة المستمرة في مخيم اليرموك
الوفاء :تطالب بوقف األعمال العسكرية في مخيم اليرموك وفتح ممرات أمنة للمدنيين

ضحايا
قال فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل إن ( )11الجئاً فلسطينياً قضوا يوم أمس األحد جراء
استمرار االشتباكات ولمعارك المندلعة في مخيم اليرموك والمنطقة الجنوبية ،بينهم مدني مسن،

وعنصر من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني ،وعنصران من حركة "فتح االنتفاضة" ،و( )5عناصر
قيادة من قوات الصاعقة ،وعنصر من مقاتلي هيئة تحرير الشام ،وعنصر من حركة فلسطين
الحرة.
وأشار فريق الرصد إلى أن الضحايا هم :المسن الفلسطيني "مروان محمود عقلة" أبو أحمد الذي
قضى إثر قصف قوات النظام والمجموعات الموالية حي الزين المجاور لمخيم اليرموك جنوب
ّ
دمشق ،وهو في السبعين من عمره ومن أبناء مدينة طبريا في فلسطين ،الالجئ الفلسطيني "فراس
زينب" قضى خالل عملية االقتحام على محور ثانوية اليرموك ،وهو أحد عناصر حركة "فلسطين"
الحرة.

كما قضى ثالثة عناصر من حركة "فتح االنتفاضة" الموالية للنظام السوري في مخيم اليرموك
خالل اشتباكات مع تنظيم "داعش" وهم :الشاب "ياسين محمود معتوق ،مواليد ( )1972و "فؤاد
غازي حسن" مواليد ( )1974من أبناء مخيم جرمانا ،خالل محاولة اقتحام كتل سكنية يسيطر
عليها تنظيم "داعش" على محور شارع فلسطين.

في حين قضى الالجئ الفلسطيني "محمد نور عماد سمور" ( 20عاماً) من أبناء مخيم العائدين

بحمص ،من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني ،خالل مشاركته القتال إلى جانب قوات النظام في
سورية في المعارك الجارية في منطقة القدم جنوب دمشق.

وقضى الالجئ الفلسطيني "شادي السعد" أحد عناصر هيئة تحرير الشام جراء المعارك المندلعة
غربي مخيم اليرموك ،بين هيئة تحرير الشام من جهة ،وقوات النظام والفصائل الفلسطينية الموالية
له.
وبدورها نعت قيادة قوات الصاعقة ( )5من عناصرها ،هم" :خليل عدنان ابراهيم" ،شادي هاشم
إبراهيم"" ،ميزر طه المحمد"" ،محمد طارق يحيى حالوة" ،و"أحمد محمد قاسم" ،قضوا خالل
االشتباكات المندلعة على محور شارع فلسطين بمخيم اليرموك بين تنظيم "داعش" من جهة ،وقوات
النظام والفصائل الفلسطينية الموالية له.

آخر التطورات
لليوم الرابع على التوالي تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق لقصف متواصل
شن الطيران الحربي الروسي والسوري يوم
بالطائرات الروسية والسورية والصواريخ والمدفعية ،حيث ّ

أمس أكثر من ( )80غارة جوية استهدفت أحياء مخيم اليرموك والحجر األسود والتضامن جنوب
دمشق ،وأكثر من ( )100طلعة جوية في سماء المنطقة.
وألقى الطيران المروحي أكثر من ( )30برميالً متفج اًر على أحياء مخيم اليرموك والحجر األسود،

وسجل سقوط أكثر من ( )45صاروخاً -أرض أرض من نوع "فيل" وتساقط مئات القذائف

الصاروخية والهاون ،بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات االستطالع.

كما قصفت قوات النظام وجيش التحرير الفلسطيني األبنية بخراطيم كاسحة  UR-77شديدة التأثير،

صِنعت لتفجير األلغام المزروعة في الطرقات ،ووفقاً لشهود عيان فقد تسبب القصف
علماً أنها ُ
بدمار كبير وواسع في األحياء السكنية ،وحرائق بمنازل المدنيين.
فيما انتقد ناشطون وأهالي مخيم اليرموك الصمت الدولي والفلسطيني أمام ما يجري من سفك لدماء
الالجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك ،والتدمير الممنهج الذي يستخدمه النظام السوري والروسي
ضد األحياء السكنية.
وطالبوا عبر صفحات التواصل االجتماعي المؤسسات الدولية ومنظمة التحرير والفصائل
الفلسطينية للتحرك لتحييد المدنيين ،وإنقاذ ما تبقى من بنية تحتية في مخيم اليرموك المحاصر.

في السياق أعلنت قوات النظام السوري والفصائل الفلسطينية الموالية له أنها تمكنت من أسر
الفلسطيني "وسيم غنيم" أحد عناصر تنظيم داعش على محور يلدا حي الزين ،علماً أن الغنيم بايع

داعش قبل  6أشهر ،وكان قبلها يقاتل إلى جانب "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقاً).

من جانبها نشرت صفحات موقع التواصل االجتماعي الرسمية التابعة لقوات النظام السوري
والفصائل الفلسطينية صورة للغنيم أكدت فيها أسره من قبل قوات النظام السوري.
بدوره قال مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير في سورية السفير "أنور عبد الهادي" إن
الضربات الجوية السورية على مواقع تنظيم الدولة في مخيم اليرموك ال زالت مستمرة حتى اللحظة.
وأضاف عبد الهادي إلذاعة صوت فلسطين أن الدولة السورية أكدت حرصها على ابتعاد ضرباتها
عن المناطق السكنية وحفاظها على البنية التحتية في مخيم اليرموك ،وأوضح عبد الهادي أن عدد

الالجئين الفلسطينيين المتبقين في المخيم ال يتجاوز الـ 300 – 200الجئ مبيناً أن األغلبية قد

نزحوا من المخيم.

وبين عبد الهادي أن الضربات الجوية السورية تواصلت جراء رفض تنظيم الدولة االلتزام باالتفاق
ّ
الذي تم التوصل إليه مؤخ اًر بسبب وجود مرجعيات لهم تطلب منهم عدم الخروج ولوجود خالفات
بينهما مشي اًر إلى استمرار االتصاالت مع الدولة السورية.

الروسي
من جانبها أدانت هيئة علماء المسلمين في الخارج بأشد العبارات استمرار قصف الطيران ّ

السوري
الجنوبية من مدينة دمشق منذ  4أيام ،وأشارت الهيئة إلى أن
لمخيم اليرموك واألحياء
ّ
ّ
و ّ
اآلالف من أبناء الشعب الفلسطيني والسور ّي ما زالوا محاصرين تحت نيران القصف الذي ال يهدأ
ّ
الشهداء تحت األنقاض.
بالصواريخ والب ارميل ،غير قادرين على دفن شهدائهم ،وما زال العديد من ّ
أن ما يجري من قصف همجي
وأكدت الهيئة في بيانها الذي وصل نسخة منه لمجموعة العمل ّ
ّ
أن هذه الجريمة
لمخيم اليرموك هو عمل إجر
امي يمارسه النظام السوري ومعه روسيا وإيران ،و ّ
ّ
المدانة التي تستهدف شعبنا الفلسطيني ومخيم اليرموك الذي هو عاصمة الشتات الفلسطيني هي
برمتها ،وهي تفضح كذب ّادعاءات المقاومة والممانعة التي
عدوان سافر على القضية
ّ
الفلسطينية ّ
تصفية
حد سواء ،وتأتي في إطار العمل على
ّ
السور ّي على ّ
ّ
يتغنى بها من قتلوا شعبنا الفلسطيني و ّ

ا
الصهيوني.
حق العودة الذي ال
ّ
ّ
يصب إال في خدمة ّ
العدو ّ
ّ

الفلسطينية
السلطة
الرسمي الفلسطيني إزاء هذه الجريمة
الصمت
ّ
ّ
المروعة من ّ
واستغربت الهيئة ّ
ّ
ّ ّ
المدنيين
بالتحرك العاجل لوقف هذه المجزرة وحماية آالف
وفصائل المقاومة ،وطالبت الجميع
ّ
ّ

مغبة خذالنهم
مخيم اليرموك والمناطق المحيطة به ،محذرة الجميع من ّ
يتعرضون لإلبادة في ّ
الذين ّ
ألبناء شعبهم وتركهم في مواجهة الموت والدمار وحدهم.

ودعت الهيئة أبناء الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها؛ وفي المخيمات وتجمعات اللجوء
مخيم اليرموك وأهله ،والتفاعل
المروعة
فضا للمجزرة
إلى
التحرك الشعبي االحتجاجي ر ً
بحق ّ
ّ
ّ
ّ
بالوسائل المتاحة كافة إليصال صوت المحاصرين تحت القصف إلى العالم كّله.
مخيم
اإلسالمية إلى
ودعت الهيئة في ختام بيانها أبناء األمة
التحرك العاجل إلنقاذ ما تبّقى من ّ
ّ
ّ
المعنوي.
المادي و
الدعم
اليرموك وأهله ،وتقديم أشكال ّ
ّ
ّ

إلى ذلك دعت حملة الوفاء األوروبية جميع األطراف العسكرية إلى الوقف الفوري لألعمال القتالية
في مخيم اليرموك ومحيطه في جنوب العاصمة السورية دمشق ،وطالبت الحملة في بيان وصل
نسخة منه إلى مجموعة العمل بهدنة إنسانية وفتح ممرات أمنة إلخراج المدنيين من أهالي المخيم
وتقديم العالج للمصابين من المدنيين ودفن الضحايا.
وأكدت الحملة حملة في بيانها على استعدادها للبدء بتقديم المساعدات اإلغاثية العاجلة ألهالي
مخيم اليرموك غدا االثنين  ،2018-4-23كما شددت على ضرورة احترام حقوق اإلنسان وتسهيل
مهمة الحملة في تقديم الدعم الغذائي والدوائي للمدنيين في مخيم اليرموك.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  22نيسان  -ابريل 2018
• ( )3708حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )465امرأة.
• ( )1674معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()106
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1738على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1473يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1322يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )570يوماً ،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.

