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العدد2000 :

"مجموعة العمل :الدمار الذي لحق بمخيم اليرموك أسوأ من المتوقع وأنباء عن دمار أكثر من %60
من مبانيه"
•
•
•
•
•
•

الالجئ "صالح العبيات" يقضي إثر القصف على مخيم اليرموك
استمرار استهداف مخيم اليرموك وتحالف القوى الفلسطينية :سيتم العمل على اتخاذ التدابير لعودة سكانه إليه
حصار خانق على جنوب دمشق وسط أنباء عن اتفاق مبدئي بين النظام وروسيا والمعارضة السورية
"داعش" يفرج عن فلسطيني في مخيم اليرموك
حماس تناشد جميع األطراف لتحييد الفلسطينيين في مخيمات سوريا
صحفيون وشخصيات فلسطينية وسورية :تدمير مخيم اليرموك قتل لشاهد على النكبة وتصفية لحق العودة

ضحايا
قضى الالجئ "صالح حسن العبيات" إثر القصف الذي استهدف محيط حديقة فلسطين في مخيم
اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق ،مما يرفع حصيلة الضحايا الذين تم توثيقهم خالل الحملة
العسكرية التي تستهدف المخيم إلى ( )31الجئاً.
آخر التطورات
أكدت أن نسبة الدمار التي حل بمخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين فاقت كل التوقعات ،ما دفع
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وعدد من الناشطين بوصف تلك المشاهد بالصادمة،
حيث أكد شوهد عيان من سكان اليرموك أن حارات ومنازل بأكملها دمرت نتيجة قصفه بالبراميل
المتفجرة والصواريخ والطيران الحربي ،منوهين أن هناك عائالت دفنت تحت أنقاض بيوتها ،وأن
نسبة الدمار التي لحقت بالمخيم على حد قوله ،بلغت نحو .%60

بيد أن نسبة الدمار وبحسب مراسل مجموعة العمل فإن حارات غربي اليرموك وحارة المغاربة قد
دمرت بشكل شبه كامل ،في حين دمرت بيوت حارات شارع  30و 15والمشروع ومناطق أخرى
بشكل جزئي جراء استهدافها بالغا ارت الجوية والصواريخ.
إلى ذلك ،فإن حجم الدمار الكبير الذي لحق بمخيم اليرموك ،يشير إلى حجم الضرر األكبر الذي
طال المتبقين فيه والذي يقدر عددهم بحوالي  3000شخص ،حيث بات أكثر من  % 90منهم
نازحين في بلدات (يلدا – بيت سحم ـ ببيال) ،وإن قدرت لهم العودة إلى مخيمهم فإنهم قد ال يجدون
بيوتهم.

ميدانياً تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين لغارات جوية وقصف عنيف يوم أمس األربعاء،
استهدف محيط شارع العروبة ،أسفر عن وقوع أضرار مادية كبيرة في أبنية المخيم ،وأشار مراسلنا

إلى أن الطيران الحربي الروسي والسوري شن أكثر من ( )85غارات جوية على مخيم اليرموك
والمنطقة الجنوبية ،كما ألقى حوالي ( )30برميالً متفج اًر على اليرموك والحجر االسود وأطراف

بلدة يلدا والقدم ،منوها إلى أنه ُسجل سقوط ( )56صاروخ أرض  -أرض من نوع فيل باإلضافة
الى عشرات القذائف الصاروخي ،ما أسفر عن دمار هائل في البني التحتية واألبنية خلفه القصف
العنيف بكافة أنواع األسلحة ،ونشوب حرائق في منازل المدنيين داخل االحياء التي تتعرض للقصف،
تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات عنيفة على جبهات المأدنية بحي القدم وقطاع الشهداء في شارع
فلسطين بمخيم اليرموك والحجر االسود والتضامن.
وأضاف مراسلنا أن حالة من الهدوء المفاجئ سادت المنطقة الجنوبية في ساعات ما بعد ظهر يوم
أمس حيث توقف الطيران الحربي عن قصف تلك المنطقة ،وسط أنباء تحدثت عن مفاوضات
تجري بين داعش والنظام السوري ،إال أن مجموعة العمل لم يتسن لها التأكد من صحة الخبر.

من جانبه أكد "خالد عبد المجيد" أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية في سورية أن القيادة
المركزية للتحالف ستتابع العمل مع كل الجهات المعنية من أجل اتخاذ الترتيبات لعودة األهالي
من الفلسطينيين والسوريين إلى مخيم اليرموك وجواره".

في السياق نقلت وسائل إعالمية مقربة من النظام السوري أنباء عن اتفاق مبدئي بين المعارضة
السورية المسلحة في جنوب دمشق والنظام السوري وروسيا ،وبحسب ما تم تناقله فإن االتفاق
يفضي إلى مصالحة في جنوب دمشق ،وخروج من ال يرغب بتسوية أوضاعه.

ووفقاً لوسائل اإلعالم أن االتفاق جاء بعد اجتماع بين الوفد العسكري عن بلدات جنوبي دمشق

(يلداّ ،ببيال ،بيت سحم) وروسيا ويضمن االتفاق تثبيت أماكن القطاعات بحيث يمنع استهدافها أو
اقتحامها من قبل جيش النظام السوري ،واالتفاق على عدم دخول عناصره إلى حي الزين الفاصل
مع مناطق سيطرة تنظيم داعش.
في غضون ذلك يعيش المتبقون من أبناء مخيم اليرموك وبلدات المنطقة الجنوبية في دمشق أيام
عصيبة ،جراء الحملة العسكرية التي شنها النظام السوري يوم  19نيسان  -ابريل من الشهر
الجاري بهدف اقتحام المنطقة والسيطرة عليها ،فوقدان أبرز مقومات الحياة ،وانعدام الخدمات
األخرى بسبب الحصار الخانق الذي فرضه النظام السوري على تلك المنطقة ،وخاصة منها بلدات
(يلدا – ببيال – بيت سحم) ،الذي أغلق حاجز سيدي مقداد ومنع بموجبه إدخال المواد الغذائية
واألدوية والمحروقات وقطع مياه الشرب عنها ،مما أدى إلى فقدان جميع المواد الغذائية وغالء
أسعارها وفقدان مقومات الحياة فيها ،بالرغم أن تلك البلدات (يلدا ،ببيال ،بيت سحم ،وحي القدم)
تشهد حالة هدنة مع النظام ،منذ عام .2014
بدورهم ناشد ناشطون في البلدات المجاورة لمخيم اليرموك يوم أمس جميع الجهات اإلغاثية الدولية
واألهلية ببذل جهودها إلغاثة عشرات العوائل النازحة من مخيم اليرموك إلى بلدات يلدا وببيال
وبيت سحم هرباً من القصف العنيف والكثيف الذي يستهدف المخيم لليوم السادس على التوالي.
من جهة أخرى أفرج تنظيم "داعش" عن الالجئ "بهاء أبو خروب" وذلك بعد اعتقاله لحوالي 4
أشهر ،حيث تم اعتقاله في مخيم اليرموك بتهمة التواصل مع هيئة تحرير الشام

من جانبها ناشدت حركة حماس كافة األطراف بضرورة تحييد أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات
سوريا ،وعدم إقحامهم في أي من األحداث التي تجري هناك ،والعمل على إنهاء معاناتهم ،كما
نعت الحركة في بيانها الذي وصل نسخة منه إلى مجموعة العمل شهداء الشعب الفلسطيني في
مخيم اليرموك ،مؤكدة على أن الفلسطينيين في سورية هم الجئون كل تطلعاتهم وآمالهم العودة إلى
ديارهم ومدنهم وقراهم التي هجرهم منها االحتالل اإلسرائيلي.
بدورهم أصدر عشرات الصحافيين والشخصيات الفلسطينية والسورية بياناً صحفياً حول أحداث

مخيم اليرموك نددوا خاللها بالعملية العسكرية التي يشنها النظام السوري على المخيم والمنطقة
الجنوبية ،مشددين على أن تدمير مخيم اليرموك قتل لشاهد على النكبة وتصفية لحق العودة،
محملين النظام السوري تبعية كل ما يجري من دمار وقتل وتدمير لليرموك أنه بحسب البيان منطقة
ساقطة عسكرية منذ سنوات ،وتخضع لحصار مطبق منذ أواخر .2012
وطالب الموقعون على البيان الذي وصل نسخة منه إلى مجموعة العمل القيادات الفلسطينية برفع
صوتها عاليا ،والتحدث بجرأة وصراحة ،ولو لمرة واحدة ضد سياسات النظام السوري وتدمير مخيم
اليرموك.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  25نيسان  -ابريل 2018
• ( )3727حصيلة 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 ( )1741على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1476يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1325يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )572يوماً ،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.

