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"في تصعيد جديد ..قصف مخيم اليرموك بقنابل عنقودية وصواريخ حارقة"

•
•
•
•

عنصر من جيش التحرير يقضي في جديدة عرطوز بريف دمشق
ناشطون :غياب فرق اإلسعاف والدفاع المدني عن مخيم اليرموك يضاعف المخاوف على حياة المدنيين
بعد تسعة أيام من إغالقه ...النظام يعيد فتح "حاجز ببيال – سيدي مقداد" في جنوب دمشق
فيدار ومؤسسات تركية تطالب بوقف القصف على مخيم اليرموك

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني "قاسم محمد علي" من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني مساء األربعاء
 2018/4/25في جديدة عرطوز بريف دمشق ،وذلك بعد شجار مع عناصر من مجموعات
مسلحة موالية للنظام السوري ،حيث أطلقوا عليه الرصاص في صدره توفي على إثرها.
وهو من أبناء مخيم السيدة زينب لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق ،وقد شارك في معارك الغوطة
الشرقية وأصيب في معركة دوما ضد مجموعات المعارضة المسلحة ،وفق ما اعلنت عنه صفحات
مقربة من النظام السوري.

آخر التطورات
شنت طائرات النظام السوري والروسي في تاسع أيام الحملة العسكرية على مخيم اليرموك غارات
جوية مكثفة متسببة باتساع رقعة الدمار في المخيم ،إضافة إلى استخدام مختلف األسلحة والعتاد
الحربي.
ووفقاً لمراسلنا شهد مخيم اليرموك وأحياء الحجر األسود والتضامن والقدم وحي الزين غارات مكثفة
ّ
تجاوزت ( )130غارة جوية ،وبحسب مراسلنا فإن مروحيات النظام قامت بإلقاء أكثر من ()30
برميالً متفج اًر على األحياء المذكورة ،بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف استهدف مناطق متفرقة

من المخيم.

وسجل سقوط أكثر من ( )70صاروخ أرض أرض من طراز فيل وصواريخ الراجمة وعشرات
القذائف الصاروخية.
وفي تصعيد جديد استخدم النظام السوري والروسي في القصف القنابل العنقودية المحرمة دولياً.
واستخدم _بحسب مراسلنا_ منذ ليل أمس أنواعاً جديدة من القذائف والصواريخ التي تسببت بحرائق
كبيرة في األماكن التي تستهدفها ،مسببة باحتراق قرابة ( )100منزل بالقرب من شارع صفد وحيفا

وصفورية في مخيم اليرموك المحاصر.

فيما أكد ناشطون جنوب دمشق أن الجانب الروسي تحدث عن نيته استخدام صواريخ حارقة على
جنوب دمشق ومخيم اليرموك خالل حضورهم جلسات التفاوض معه.
وأشار مراسلنا إلى اندالع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمجموعات الموالية لها وعناصر
"داعش" عند محاور التضامن والقدم وحي الزين ،بالتزامن مع اشتباكات عنيفة مع "هيئة تحرير
الشام" وقوات النظام في أول المخيم.
يذكر أن النظام السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية له يشنون حملة عسكرية عنيفة تستهدف
مخيم اليرموك والحجر األسود والقدم منذ الـ  19من شهر إبريل الجاري ،مما تسبب بوقوع العشرات
من الضحايا والجرحى في صفوف المدنيين باإلضافة إلى دمار هائل طال معظم أحياء مخيم
اليرموك.

وفي السياق ،أكد ناشطون لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عدم تواجد أي فرق إسعاف
أو دفاع مدني داخل مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق وذلك بسبب توقف معظم
المؤسسات اإلغاثية واألهلية عن العمل داخل المخيم منذ سيطرة "داعش" على المخيم مطلع إبريل
نيسان  ،2015األمر الذي يضاعف المخاوف على حياة المدنيين المقيميين داخله ،خصوصاً

خالل األيام األخيرة التي شن فيها النظام السوري مئات الغارات على المخيم ،حيث يؤكد الناشطون
وجود العديد من المدنيين العالقين حتى اللحظة تحت ركام األبنية ،حيث لم يتمكن األهالي من
انقاذهم بسبب عدم توفر أي من اآلليات الالزمة أو الفرق المتخصصة باإلنقاذ.
إلى ذلك يعاني األهالي من عدم توفر الخدمات الطبية البسيطة ،حيث توقفت جميع النقاط الطبية
عن العمل داخل المخيم بشكل تام.

وكان ناشطو مخيم اليرموك قد أطلقوا نداءات متكررة للهالل والصليب األحمر الدوليين يطالبونهما
فيها بالتحرك العاجل والفوري لحماية الجرحى والمرضى والمسنين في مخيم اليرموك.
في سياق اخر سمح النظام السوري ،صباح األمس ،بدخول بعض المواد الغذائية إلى بلدات (يلدا،
ببيال ،بيت سحم) المجاورة لمخيم اليرموك ،وبحسب مراسلنا فإن عناصر النظام سمحوا بدخول
بعض الشاحنات المحملة بالخبر عبر حاجز ببيال.

فيما أشار مراسلنا إلى أن النظام سمح بخروج بعض الشاحنات والسيارة نحو العاصمة دمشق وذلك
على أن تعود محملة ببعض المواد الغذائية.
يذكر أن النظام كان قد أغلق حاجز "ببيال – سيدي مقداد" والذي يصل مناطق سيطرة المعارضة
السورية المسلحة مع مناطق سيطرة النظام في العاصمة دمشق ،بالتزامن مع بدء العمليات العسكرية
التي تستهدف مخيم اليرموك وأحياء الحجر األسود والقدم جنوب دمشق.
من جانب آخر ،طالبت الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين "فيدار" وعدد من المؤسسات التركية
(أوزكردر -مظلوم دار )ihak-iHH -بوقف القصف عن مخيم اليرموك وتحييد المدنيين
المحاصرين فيه.
وقالت المؤسسات في بيان تضامني مع مسيرة العودة ضمن فعاليات سبعينية النكبة "أن مخيم
اليرموك في سورية يتعرض للقصف المتواصل منذ  19نيسان – ابريل الجاري في ظل وجود
حوالي الـ  3000من الالجئين الفلسطينيين المدنيين المحاصرين الذين آثروا البقاء داخل مخيمهم
وتمسكوا به لما للمخيم من رمزية وداللة على نكبة فلسطين الممتدة منذ قرابة السبعين عاماً".
وأضاف البيان "أن أبناء مخيم اليرموك أصبحوا رهائن لإلرهاب واالنتهاكات التي تمارسها داعش
داخل المخيم وضحايا للقصف والحصار الذي يمارسه النظام السوري من الخارج".
كما وطالبت في ختام بيانها "بفتح ممرات إنسانية أمنة لدخول الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني
إلخالء الجرحى والمصابين من الالجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك".
وكانت فيدار قد دعت في وقت سابق الجمعية العامة لألمم المتحدة للتدخل السريع والعاجل للحفاظ
على حياة المدنيين ومنع تدمير المخيم باعتباره مخيماً لالجئين الفلسطينيين والعمل على فتح ممرات
آمنة للمدنيين والسماح بدخول الطواقم الطبية وتقديم المساعدات الطبية العاجلة للمرضى ،وتقديم
المواد اإلغاثية واإلنسانية الضرورية من غذاء ودواء وحليب أطفال.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  27نيسان  -ابريل 2018
• ( )3729حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )472امرأة.
• ( )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 ( )1743على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1478يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1327يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )574يوماً ،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.

