
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "اتفاق على خروج "تحرير الشام" من مخيم اليرموك نحو إدلب"

 

 أحد أبناء السبينة يقضي خالل االشتباكات جنوب دمشق •

 غارات جديدة على اليرموك بعد انتشار قوات النظام على محاور التماس بين يلدا والمخيم •

 النظام يعتقل أحد أبناء مخيم اليرموك أثناء محاولته الخروج إلى يلدا •

 عائلة فلسطينية من مخيم اليرموك تناشد الكشف عن مصير نجلها •

 2005العدد:
01-05-2018 



 

 ضحايا

في حّي القدم  قضى الشاب "مجد أحمد عوض" من سكان سبينة خالل االشتباكات الجارية
جنوب دمشق، بين قوات النظام السوري والمجموعات الموالية له من جهة وتنظيم داعش من 

 جهة أخرى. 

 
 آخر التطورات

توصلت "هيئة تحرير الشام" التفاق مع النظام السوري والجانب اإليراني يقضي بخروج مقاتليها 
شخص من بلدتي  5000إخراج مع عوائلهم من مناطق سيطرتها غرب مخيم اليرموك، مقابل 

 أسير من بلدة اشتبرق )ضمنهم عدد من المسلحين( شمال سورية،  85كفريا والفوعا، و

وقالت وكالة إباء المقربة من الهيئة أن النظام السوري والميليشيات اإليرانية و"حزب هللا" شنوا 
ب دمشق المحاصرة، هجوًما برًيا مع غطاء مدفعٍي وجوٍي مكثف على أحياء مخيم اليرموك جنو 

واستخدم سياسة األرض المحروقة على منطقة تفتقر ألدنى مقومات الحياة بعد حصار دام أكثر 
 سنوات. 4من 

وأشارت الهيئة إلى اتِّّباع النظام أسلوب الضغط على أهالي المخيم بغية أسرهم والتفاوض عليهم 
 قبل الهيئة. إلخراج كامل سكان ومقاتلي بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرة من

عنصر من مقاتلي هيئة تحرير  200حافالت تقل  5إلى ذلك قالت وسائل إعالم سورية، إن 
النصرة سابقًا  -الشام خرجوا مع عائالتهم من مخيم اليرموك إلى أماكن سيطرة مسلحي الهيئة 



 

من حارات غربي اليرموك وعناصرها محاصرون  %15إلى إدلب، وكانت الهيئة تسيطر على 
 مناطق سيطرة النظام وعناصر تنظيم داعش.بين 

 
فيما أكد مراسل مجموعة العمل على أن النقاط التي ستقوم الهيئة باالنسحاب منها تبدأ من بداية 
مخيم اليرموك حتى منطقة الريجة، باإلضافة إلى حارات شارع عين غزال، منوهًا إلى أن باقي 

يرفض إلى اآلن إبرام أي اتفاق أو تسوية مناطق المخيم ستبقى تحت سيطرة تنظيم داعش الذي 
 مع النظام السوري. 

ميدانيًا شّنت الطائرات السورية والروسية غارات جديدة على مخيم اليرموك وأحياء الحجر األسود 
والتضامن، إضافة الى قصف بالمدفعية والهاون مما خّلف مزيدًا من الدمار في منازل المدنيين، 

باكات عنيفة في مخيم اليرموك بين قوات النظام والمجموعات الموالية وشهدت محاور التماس اشت
 مع تنظيم داعش.

ووفقًا لمراسلنا ارتفعت وتيرة استهداف المنطقة بعد انتشار قوات النظام السوري على محاور 
التماس بين يلدا ومخيم اليرموك والتضامن وحي الزين، حيث سّلمت قوات المعارضة نقاط 

يم اليرموك بدءًا من شارع بيروت وصواًل للمشفى الياباني، وذلك ضمن اتفاق بين تمركزها مع مخ
 النظام والمعارضة.

يأتي ذلك في اليوم الثاني عشر على التوالي للحملة العسكرية على مخيم اليرموك وجنوب 
 ضحية ودمارًا كبيرًا في المباني والبنية التحتية للمخيم. 30دمشق، والذي خلفت أكثر من 

لى ذلك تواردت أنباء أن قوات النظام السوري والفصائل واللجان الموالية له سيطرت على شارع إ
 الثالثين بالكامل، وهو شارع استراتيجي يفصل الحجر األسود عن مخيم اليرموك. 



 

في سياق ليس ببعيد أقدمت قوات النظام السوري اليوم على اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمود 
حاولته الخروج من مخيم اليرموك عبر حاجز العروبة إلى منطقة يلدا، وكانت قوات عمر" أثناء م

المعارضة السورية المسلحة سّلمت نقاط تمركزها مع مخيم اليرموك بدءًا من شارع بيروت وصواًل 
 للمشفى الياباني إلى قوات النظام السوري، وذلك ضمن اتفاق بين النظام والمعارضة. 

بدورها ناشدت عائلة الالجئ الفلسطيني "جمال أبو صيام"، من أبناء مخيم اليرموك بدمشق 
المؤسسات الحقوقية واإلنسانية التدخل لمعرفة مصير نجلها الذي بات مجهواًل عقب فقدان 
االتصال به منذ أكثر من أربع سنوات، وأوضحت العائلة عبر رسالة أرسلتها لمجموعة العمل من 

وكان حينها يقطن داخل مخيم  2014نيي سورية أنها فقدت االتصال بولدها عام أجل فلسطي
 اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، وحتى اللحظة لم تصل عنه أي معلومات. 

 
وكان فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، كشف عن توثيق 

( الجئة 38منذ بدء أحداث الحرب في سورية، منهم )( الجئًا فلسطينيًا مفقودًا 300) أكثر من
فلسطينية، وذكرت المجموعة أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك لالجئين 

 الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق.

 

 

 



 

 2018ابريل  -نيسان  30فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين 3730) •
 ( امرأة.465)

( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم 1674) •
 ( إناث.106)

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1746يدخل يومه )

ئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب ( الج206) •
 الحصار غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1481انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1330)

أكثر  ( يومًا، ودمار577يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي. %80من 

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ري.( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سو 8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


