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العدد2003:

"من تحت أنقاض مخيم اليرموك ..محمود الباش وعائلته يعودون إلى الحياة"

• الجئان فلسطينيان يقضيان في معارك جنوب دمشق
ضحاياشنه هجوما مفاجئا" :داعش" يسيطر على مشفى الياباني شرق مخيم اليرموك
• بعد
•  15مدنيا فلسطينيا قضوا منذ بدء العملية العسكرية على مخيم اليرموك
• دعوة للتضامن مع مخيم اليرموك في مدينة حيفا شمال فلسطين
• لجنة متابعة شؤون الالجئين من سورية إلى غزة تدين التدمير الممنهج لمخيم اليرموك

ضحايا
قضى كل من الالجئين الفلسطينيين "محمد الهندي" و"عبد الرحمن حسين العايدي" أثناء
مشاركتهما القتال إلى جانب قوات النظام السوري في المعارك الدائرة في جنوب دمشق ،مما يرفع
حصيلة الضحايا الذين تم توثيقهم خالل الحملة العسكرية التي تستهدف المخيم إلى ( )30الجئا.

آخر التطورات
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ انتشال الالجئ الفلسطيني "محمود الباش" وزوجته وابنه الطفل
الرضيع "راشد" أحياء يوم أمس الجمعة  4 /27من تحت أنقاض منزله في شارع صفد بمخيم
اليرموك بعد قصفه من قبل الطيران الحربي التابع للنظام السوري يوم  21نيسان  -ابريل
الجاري.

وأشار مراسلنا أن الباش وعائلته عاشوا  6أيام تحت الركام دون ماء أو غذاء ،وعانوا من البرد
والجوع ،علما أنه بعد القصف وانهيار المبنى الذي كانت العائلة تقطنه نشر نبأ قضاء الباش
وعائلته.
ميدانيا شن تنظيم "داعش فجر يوم السبت  4/28هجوما مفاجئا على مواقع تمركز جيش األبابيل
في المنطقة الفاصلة بين بلدة يلدا ومخيم اليرموك ،أسفرت عن سيطرة "داعش على المشفى
الياباني ،وسقوط عدد من الضحايا بين الطرفين.

ووفقا لمراسل مجموعة العمل أن تنظيم داعش نجح في السيطرة على مشفى الياباني بسبب
انهيار التحصينات والخطوط الدفاعية في تلك المنطقة ،نتيجة غارات طيران النظام التي
استهدفتها خالل األسبوع المنصرم ،مشي ار إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى بين الطرفين.
وأوضح مراسل مجموعة العمل أن منطقة شارع بيروت شهدت حاالت نزوح كبيرة لألهالي إلى
داخل بلدة يلدا ،مما فاقم من معاناتهم وتردي أوضاعهم اإلنسانية والمعيشية.
في السياق اندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة بين قوات النظام وتنظيم داعش على محور حي
الزين الفاصل بين بلدة يلدا والحجر األسود جنوب دمشق ،تزامن ذلك مع استهداف المنطقة
بأكثر من  15صاروخ أرض-أرض ،وعشرات القذائف المدفعية الثقيلة والهاون ،وإطالق قنابل
مضيئة في سماء المنطقة.

بدوره كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق سقوط
شنها النظام السوري على مخيم
( )15مدنيا فلسطينيا قضوا منذ بدء العملية العسكرية التي ّ
اليرموك والمنطقة الجنوبية لدمشق ،وأشار فريق الرصد إلى أن من بين الضحايا مسعف وعدد

من المسنين والنساء.
يذكر أن انتشال الالجئ الفلسطيني "محمود الباش" وعائلته أحياء من تحت ركام منزلهم اليوم
السبت قد خفض أعداد الضحايا المدنيين الذين قضوا جراء القصف الشديد على مخيم اليرموك
والمناطق المحاذية له ،من  19إلى  16مدنيا ،فيما يؤكد شهود عيان لمجموعة العمل وجود

عائالت بأكملها ال تزال تحت األنقاض لم يتمكن السكان من إخراجهم ،بسبب عدم وجود فرق
إنقاذ أو معدات تساعد في عملية انتشالهم وإخراجهم من تحت الركام.
وتحت شعار "يا يرموك ما انت وحيد" دعا "حراك حيفا" وناشطون فلسطينيون في مدينة حيفا
حق الشعب
شمال فلسطين للتضامن مع مخيم اليرموك ،والتظاهر تنديدا بالمجازر الواقعة في ّ
الفلسطيني في الشتات.

وحصار ومحوا عن بكرة أبيه،
ا
وتدمير
ا
الصامد يواجه قصفا
وقال الحراك أن ّ
مخيم اليرموك ّ
المخيم ما
بالطيران الحربي والمدافع الثقيلة ،ضمن تعتيم إعالمي كبير ،مضيفا أنه يوجد في
ّ
الردم ،دون
الالجئين
يقارب الـ 1800عائلة من
المدنيين و ّ
ّ
ّ
الفلسطينيين الذين ُيدفنون تحت الركام و ّ
نصير أو ِ
مسعف.

السكنية ،الستحالة الدخول
وأردف قائال أنه ما زالت بعض الجثامين عالقة تحت ركام األبنية
ّ
والتفّقد ،ناهيكم عن عدم وجود طواقم إسعاف ،وأهاب الحراك جماهير الشعب الفلسطيني إلى

الشهيد باسل األعرج
السابعة ،على مفرق ّ
المشاركة يوم األحد  ،29.04.2018في تمام الساعة ّ
جادة الكرمل – الحي األلماني) ،حيفا.
(ملتقى شارع ألّلنبي مع ّ
ّ
يشار إلى أن الحملة العسكرية على مخيم اليرموك تدخل يومها العاشر ،مما خلفت أكثر من 28
ضحية فلسطينية ودمار واسع في منازل المدنيين في المخيم.

من جانبها أدانت لجنة متابعة شؤون الالجئين من سورية الى غزة التدمير الممنهج لما تبقى من
مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق وضواحيه من بشر وحجر.

واتهمت النظام السوري والفصائل الفلسطينية المشاركة معه والفصائل الفلسطينية التي آثرت
السكوت ،بالمسؤولية عن استهداف وتدمير المخيم.
وقالت أن منظمة التحرير الفلسطينية وعبر سنوات الحصار على المخيمات الفلسطينية وتدميرها
لم تولي قضية فلسطينيي سورية االهتمام المطلوب إن كان داخل سورية أو أماكن اللجوء،
يؤمن الحماية للشعب قبل األرض.
وطالبت ممن يدعي أن القدس عاصمة فلسطين ،أن ّ
يشار إلى أن حوالي ألف الجئ فلسطينيي سوري في قطاع غزة يواجهون صعوبات معيشية غاية
في القسوة بعد أن فروا من الحرب الدائرة في سورية ،حيث يعانون من أوضاع اقتصادية مزرية،
باإلضافة إلى عدم قدرتهم على تأمين السكن والعمل ،وذلك بسبب األوضاع الكارثية التي يعيشها
قطاع غزة ،التي يتسبب بها االحتالل اإلسرائيلي ،والتقصير الواضح بالتعامل مع معاناتهم من
قبل وكالة "األونروا" ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  28نيسان  -ابريل 2018
• ( )3730حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )465امرأة.
• ( )1674معتقال فلسطينيا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم
( )106إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1744على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1479يوما وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1328يوما.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )575يوما ،ودمار أكثر
من  %80من مبانيه تدمي ار كامال 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.

