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العدد1968 :

العشرات من أهالي اليرموك يطالبون بفتح حاجز "العروبة" والمعارضة تستمر بإغالقه

•
•
•
•

"داعش" يبادل جثامين قتلى النظام بعدد من المعتقالت.
ناشطون فلسطينيون جنوب دمشق يطلقون حملة "بكفي خيا" للمطالبة بإعادتهم إلى فلسطين.
قوات النظام تستهدف حي طريق السد في درعا بالدبابات.
"جمعية النجدة" شمال لبنان تن ّ
ظم يوما ً تضامنيا ً مع المخيمات الفلسطينية في سورية.

آخر التطورات
تجمع العشرات من أهالي مخيم اليرموك النازحين إلى بلدة يلدا أمام حاجز العروبة الفاصل بين
البلدة ومخيم اليرموك ،حيث طالب األهالي الذين تجمعوا مساء األمس بفتح الحاجز والسماح لهم
بالعودة إلى منازلهم في المخيم.
من جانبها أبقت فصائل المعارضة السورية المسلحة الحاجز مغلقاً أمام حركة األهالي ،ولم تستجب
لمطالبهم ،تحت حجة توتر األوضاع األمنية والتخوف من قيام تنظيم "داعش" بتنفيذ هجوم ضد

فصائل المعارضة.

يشار أن حاجز "العروبة" يعد المنفذ الوحيد المتبقي ألهالي مخيم اليرموك الذين يتعرضون لحصار
مشدد من قبل النظام السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية له منذ حوالي  1709أيام.
وفي سياق ليس ببعيد أكد مراسلنا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق ،قيام النظام
السوري باإلفراج عن عدد من المعتقالت ضمن صفقة أبرمت بينه وبين تنظيم "داعش".
وبحسب مراسلنا فإن التنظيم قد سلم جثامين قتلى النظام السوري الذي سقطوا إثر االشتباكات
العنيفة التي اندلعت قبل أيام في حي القدم المجاور للمخيم ،وذلك بعد أن تم اإلفراج عن المعتقالت.

فيما لم تعرف أي تفاصيل عن جنسيات أو أسماء المعتقالت اللواتي أفرج عنهن النظام السوري،
حيث لم يتم اإلعالن عن أي تفاصيل إضافية حتى اللحظة.
وفي موضوع مختلف ،أطلق ناشطون فلسطينيون وفعاليات شعبية جنوب دمشق حملة لالعتصام
تحت عنوان "بيكفي ..خيا" ،تطالب بإعادتهم إلى فلسطين ،وذلك يوم األحد  2018-3-25الساعة
 12ظه اًر من أمام مدرسة القدس جنوب دمشق.
وعبر أحد الناشطين عن سخطه جراء ما وصفه "بالتآمر والتخاذل من قبل المنظمات اإلنسانية
والفصائل الفلسطينية ،عن مساندة الشعب الفلسطيني في مخيم اليرموك وخارجه ومخيمات اللجوء
األخرى.
يأتي ذلك في ظل حصار مشدد يفرضه النظام السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية لها على
مخيم اليرموك ،وحمالت استهدافهم للتهجير من المنطقة الجنوبية لدمشق ،واستمرار انتهاكات
داعش على أبناء المخيم ،وإغالق المنفذ الوحيد ألبناء المخيم الرابط ببلدة يلدا.
وعلى صعيد آخر ،تعرض حي طريق السد المجاور لمخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية
للقصف بعدد من قذائف الدبابات ،استهدفت مناطق متفرقة منه ،مما أدى إلى خراب كبير في
منازل المدنيين.
يذكر أن الالجئين الفلسطينيين في جنوب سورية يعانون من أوضاع معيشية غاية بالقسوة وذلك
بسبب توقف خدمات "األونروا" وانقطاع الكهرباء والماء عن مناطق سكنهم.
أما في لبنان فقد نظمت جمعية النجدة االجتماعية في مخيم البداوي شمال لبنان يوماً تضامنياً مع
المخيمات الفلسطينية في سورية والالجئين الفلسطينيين النازحين إلى لبنان.

حضر االحتفال الذي جاء بدعم من مؤسسة اوكسفام واالتحاد األوروبي ،ممثلون عن الفصائل
واللجان الشعبية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وحشد من أبناء المخيم والمهجرين من
مخيمات سورية ،وشاركت أيضاً مؤسسة اوكسفام ومؤسسة يوتوبيا.

وأكد الحاضرون على ضرورة استمرار األونروا بواجباتها االنسانية واالغاثية اتجاه العائالت
الفلسطينية من سورية ،ودعوا المعنيين في األونروا والمنظمات الدولية لمساعدة المهجرين من
مخيمات سورية وتوفير مقومات عيشهم بكرامة إلى حين تأمين الرجوع اآلمن الى كل مخيماتهم.

وطالبت منسقة الجمعية في مخيم البداوي السيدة هناء العينين ،األونروا بمعالجة األزمة المالية بما
مكنها من تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني في كافة المخيمات من خدمات الصحة والتعليم
ُي ّ
والرعاية االجتماعية ،مؤكدة أن جمعية النجدة ستبقى وتستمر في تأمين المساعدات الحمائية والدعم
النفسي والدراسي ،ألنها تعتبر نفسها ملزمة بذلك.
وتخلل االحتفال وصالت فنية قدمها أطفال روضة النجدة وأطفال مركز التدعيم النفسي ،كما ألقى
عدد من طالب مدرسة جبل طابور قصائد وطنية موجهة الى مخيمات سورية ،ثم ألقت الشاعرة
ايمان غنيم قصيدة من وحي المناسبة.
الجدير بالتنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يقدر بحوالي ( )31ألف ،بحسب
إحصائيات األونروا حتى نهاية كانون األول عام .2016
فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  24آذار  -مارس 2018
• ( ) 3685حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ()467
امرأة.
• ( )1673معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ( )106إناث.

مخيم اليرموك يدخل
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يومه ( )1709على التوالي.
• ( )206الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم
مخيم اليرموك.
في ّ
مخيم اليرموك منذ ()1286
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1446يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
يوماً.
• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )541يوماً ،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.

