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العدد2004:

"مخيم اليرموك يعيش أصعب أيامه على وقع غارات جوية وقصف ال يهدأ ودمار ال ينتهي منذ  11يوما"

•
•
•
•

غارات جوية وقصف واشتباكات عنيفة في مخيم اليرموك جنوب دمشق
وفد المعارضة جنوب دمشق يعلن التوصل التفاق مع النظام والجانب الروسي
النظام يعيد فتح حاجز ببيال-سيدي مقداد بعد  11يوما على إغالقه
خير أمة تستمر بإغاثة نازحي مخيم اليرموك في يلدا

آخر التطورات
يعيش مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق أصعب أيامه على وقع الغارات الجوية
والقصف الصاروخي والبراميل المتفجرة التي لم تهدأ منذ  11يوماً ،حيث يواصل النظام السوري

وروسيا القصف الجوي والمدفعي على مخيم اليرموك المحاصر وبلدات الحجر األسود والقدم
والتضامن بدمشق ،وسط دمار كبير طال معظم حاراته ومبانيه وصعوبة في انتشال العالقين
تحت األنقاض.

شنت غارات جوية على األحياء
وقال مراسل مجموعة العمل إن طيران النظام السوري والروسي ّ
السكنية لمخيم اليرموك وأحياء الحجر األسود والتضامن والقدم جنوب دمشق لليوم الحادي عشر

على التوالي ،ما أسفر عن دمار كبير في المباني وممتلكات المدنيين ،مشي اًر إلى أن الطائرات

الحربية نفذت حوالي من  40غارة جوية ،واطلق أكثر من  20صاروخ أرض -أرض من نوع

"فيل" ،وعشرات قذائف المدفعية الثقيلة والهاون ،ووفقاً لمراسلنا فقد تصاعدت أعمدة الدخان جراء

طت سماء الحي ومخيم اليرموك،
القصف من
حي التضامن لتشكل سحابة سوداء ضخمة غ ّ
ّ
ّ
مضيفاً ان القصف خّلف دما اًر كبي اًر في منازل المدنيين.
في غضون ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة على عدة محاور قتالية في غرب اليرموك وشرقه بين
عناصر تنظيم "داعش" من جهة ،والفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السوري من جهة أخرى.
من جانبها أعلنت اللجنة الممثلة لبلدات جنوب دمشق  -يلدا وببيال وبيت سحم -التوصل التفاق
مع الجانب الروسي والنظام السوري لخروج الراغبين من المجموعات العسكرية المعارضة
والمدنيين من جنوب دمشق.

وقال الوفد المفاوض عن التشكيالت العسكرية في بيان له ،أن رافضي اتفاق المصالحة
سيخرجون بسالحهم الفردي مع عوائلهم ،ومن يرغب بالبقاء سيسلم سالحه للجانب الروسي
وإكمال التسوية مع النظام السوري.
وأضاف البيان أن مسؤولية حماية البلدات بعد تنفيذ االتفاق يقع على الشرطة الروسية ،على أن
تلتزم الحكومة السورية بتقديم الدعم اإلنساني للمتبقين في البلدات وتأمين العودة السريعة لكافة
مؤسسات الدولة االقتصادية والتعليمية والطبية والخدمية.
وفيما يتعلق بأصحاب الوضع التجنيدي (احتياط -تخلف) يمنحون تأجيالً لمدة ستة أشهر،
ويمكن لمن رغب بالتطوع بعد تسوية أوضاعهم أن يخدموا في الجيش السوري.
المصالحة في بلدة يلدا قد كشف عن عدة بنود تم
وكان الشيخ "أبو ربيع البقاعي" رئيس لجنة ُ
الممثلة للبلدات الثالث (يلدا ،ببيال ،بيت سحم) والجانب الروسي.
االتفاق عليها بين اللجنة ُ
وجاء حديث الشيخ أول أمس 27 ،نيسان ،في مسجد يلدا الكبير ،أمام حشد كبير من المدنيين،
حيث أكد أن اللجنة الممثلة لجنوب دمشق اتفقت مع الجانب الروسي ونظام األسد على
االنسحاب من خطوط التماس مع تنظيم داعش وإخالء جزء من النقاط العسكرية من مقاتلي
المعارضة لتحل محلهم ميليشيات النظام التي تسعى لتوسيع رقعة سيطرتها في نقاط التماس بين
الفصائل وداعش.
وأضاف أنه تم االتفاق على عدة بنود متكاملة سيتم تنفيذها في مرحلة ما بعد القضاء على
داعش تتمثل بـبقاء الراغبين بالتسوية وخروج الفصائل الرافضة لها إلى وجهة لم تحدد بعد مع
ضمانات بتأمين الطريق ،وعودة أهالي بلدات (بويضة ،حجيرة ،الذيابية -السيدة زينب ،الحجر
األسود ،مخيم اليرموك) المتواجدين كضيوف في البلدات الثالث إلى بلداتهم.
كما ويضمن االتفاق مع الجانب الروسي عدم دخول قوات النظام أو أجهزة مخابراته إلى البلدات
الثالث أو تنفيذ مداهمات فيها ،وأن يتم حصر تواجدهم في المحيط كحواجز تفتيش فقط ،مع
نشر قوات بين البلدات الثالث والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الشيعية.

الممثل للنظام والروس اشترط عدم إدخال المواد الغذائية إلى مناطق
وأكد أبو ربيع أن الوفد ُ
سيطرة تنظيم داعش عبر معبر العروبة – بيروت ،تحت أي ظرف ،لكي يتم فتح حاجز ببيال-
سيدي مقداد ملفتاً أنه سيتم إغالق المعبر في حال وجود أي خرق من قبل فصائل المعارضة

المسلحة.

ووفق مصادر محلية ،سيبدأ تنفيذ االتفاق في  2018 -5-1وستكون وجهة المهجرين من بلدات
جنوب دمشق إلى ثالث مناطق (ادلب  -جرابلس  -درعا) حيث من المتوقع أن يخرج مقاتلو
جيش اإلسالم إلى مدينة جرابلس في الشمال السوري ،بينما سيخرج مقاتلو جيش أبابيل حوران
إلى مدينة درعا ،وسيخرج مقاتلو باقي الفصائل إلى مدينة إدلب.
من جهة أخرى أعادت قوات النظام السوري فتح حاجز ببيال  -سيدي مقداد الفاصل بين بلدات
جنوب دمشق والعاصمة ،أمام حركة دخول وخروج األهالي من وإلى العاصمة دمشق ،بعد 11
يوماً من إغالقه.
وكانت قوات النظام السوري سمحت يوم  4/27بدخول بعض المواد الغذائية والخبز إلى بلدات
(يلدا ،ببيال ،بيت سحم) المجاورة لمخيم اليرموك ،كما سمحت بخروج بعض الشاحنات والسيارات
نحو العاصمة دمشق وذلك على أن تعود محملة ببعض المواد الغذائية.
إغاثياً وضمن حملة "المساعدة العاجلة لمنكوبي اليرموك واصلت جمعية خير أمة توزيع وجبات
الطعام على نازحي مخيم اليرموك إلى بلدات جنوب دمشق (يلدا – ببيال – بيت سحم) ،بهدف

تخفيف معاناة األهالي وتضميد جراحهم وتقديم يد العون والمساعدة لهم.

وكانت جمعية خير أمة أطلقت مبادرتها بعد تفاقم الوضع اإلنساني في مخيم اليرموك جراء
العملية العسكرية والقصف المتواصل على المخيم منذ  11يوماً ،التي أدت الى سقوط العديد من

الضحايا والجرحى وتدمير أحياء كبيرة من المخيم.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  29نيسان  -ابريل 2018
• ( )3732حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )465امرأة.
• ( )1674معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم
( )106إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1745على التوالي.

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

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1480يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1329يوماً.

• يخضع مخيم حند ارت لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )576يوماً ،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.

