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 األنقاض وإعادة إعمار مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك تلتقي مسؤولين فلسطينيين في رام هللالجنة رفع  •

 ( سنوات5حصوة" منذ ) ظالفلسطيني "حافاألمن السوري يواصل اعتقال  •

 : الخطر يتهّدد حياة األطفال وسط القتال والفيضانات شمال غرب سوريةيونيسف •

 ال تزال تحت األنقاض بمخيم اليرموك"جثة  80 ن"أكثر م



 

 

 آخر التطورات 

جثة  80أكثر من أكدت مصادر خاصة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، وجود 
التزال تحت أنقاض وركام المنازل المدمرة في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب 

 دمشق.

ونقلت تلك المصادر مشاهداتها للجثامين في عدة مناطق في مخيم اليرموك، وتركزت في 
 منطقة العروبة جنوب المخيم ومنطقة غرب شارع اليرموك.

 
الجثامين تعود لمدنيين وأخرى لمقاتلين من تنظيم الدولة وأشارت مصادر المجموعة أن 

"داعش" دون تحديد عددها، مؤكدة وجود جثامين لمقاتلين تابعين للنظام السوري في وقت 
 سابق، لكن تم سحب غالبيتها من قبل عناصر الجيش واألمن السوري.

جثامين وأوضحت تلك المصادر أن كوادر الهالل األحمر الفلسطيني حاولت سحب ال
وانتشالها، لكن األمن السوري رفض انتشالها بحجة عدم وجود ذوي صاحب الجثة وعدم 

 معرفة هويات الضحايا.

 وكان ناشطون قد أكدوا في وقت سابق أن جثامين كل من: "عبد الهادي فايز عبد الهادي"، 



 

و"باسمة غوطاني"، و"هيفاء الحاج"، و "محمد هدبة"، و"انشراح الشعبي" ال تزال تحت أنقاض 
 مبنى في شارع عطا الزير باتجاه حديقة فلسطين في المخيم.

 بالسماح النظامجانبها، جددت مطالبتها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من 
 األنقاض.ال الجثث من تحت للطواقم الطبية والدفاع المدني بالعمل في مخيم اليرموك وانتش

كما أدانت منع النظام السوري أهالي مخيم اليرموك من انتشال جثث ضحاياهم العالقة تحت 
قبل الطيران الحربي خالل ركام األنقاض نتيجة القصف العنيف الذي تعرض له المخيم من 

 عمليته العسكرية التي شنها على جنوب دمشق.

ودعت المجموعة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان للتدخل وممارسة الضغط على 
النظام السوري إلخراج جثث العائالت الفلسطينية التي التزال تحت ركام منازلها في مخيم 

 مشق.اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب د

وفي سياق غير بعيد، التقت لجنة رفع األنقاض وإعادة إعمار مقبرة الشهداء في مخيم 
اليرموك المنكوب مسؤولين فلسطينيين في مدينة رام في فلسطين، وعلى رأسهم رئيس دائرة 

وعضو اللجنتين المركزية والتنفيذية في منظمة  شؤون الالجئين الدكتور "أحمد أبو هولي"
  األحمد". التحرير "عزام

وقال أبو هولي خالل اللقاء يوم أمس، "إن قرار الحكومة السورية بإعادة اعمار مخيم اليرموك 
يحمل مضامين سياسية مهمة في مواجهة صفقة القرن وحماية قضية الالجئين الفلسطينيين"، 

نية مؤكدًا على أن إعادة اعمار مخيم اليرموك في سورية على سلم أولويات القيادة الفلسطي
 والرئيس محمود عباس.

وأشار إلى أن ملف إعادة تأهيل وإعمار مؤسسات األونروا في مخيم اليرموك والذي يصل 
مؤسسة ما بين مدارس وعيادات صحية ومراكز إغاثية، تم مناقشته في  30عددها الى 

ي، في المملكة االردنية الهاشمية في نوفمبر الماض لألونروااجتماعات اللجنة االستشارية 



 

األمر الذي سيدفع بالالجئين الفلسطينيين  2019وتم ادراج هذا الملف في خطة االونروا للعام 
 بالعودة الى مخيمهم، بحسب قوله.

 
ومن جهتها أكدت لجنة اإلشراف على إعادة إعمار مخيم اليرموك ومقبرة الشهداء في سورية 

داخل المخيم، والذي سيفتح الطريق أن الجهود متواصلة الستكمال إزالة ما تبقي من ركام 
أمام األونروا للبدء بإعادة تأهيل وترميم مؤسساتها المتضررة والتي ستنعكس إيجابًا في إعادة 

 الحياة لمخيم اليرموك.

في غضون ذلك، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "حافظ فيصل حصوة" 
ه األجهزة األمنية السورية والمجموعات الفلسطينية للسنة الخامسة على التوالي، بعد أن اعتقلت

 .2013/07/11الموالية لها على حاجز مخيم اليرموك في يوم 

ومنذ ذلك الوقت ال يوجد معلومات عنه، وناشدت عائلته من لديه معلومات أو تمكن من 
 رؤيته أن يتواصل معهم، وهو من سكان الحجر األسود المجاور لمخيم اليرموك.

( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري 1724تطاعت مجموعة العمل توثيق )فيما اس
 ( معتقالت، اليزال مصيرهم مجهواًل.108منهم )

 



 

 
للطفولة "إن األطفال شمال غرب سورية يدفعون الثمن  يونيسفإلى ذلك، قالت منظمة 

عة تفيد بمقتل األغلى نتيجة تصاعد العنف في شمال غرب سورية، حيث تلقت تقارير مفز 
 شخصًا، من بينهم طفل واحد" 80

وأضافت المنظمة أن "آالف العائالت تتعرض لخطر الفرار واإلجبار على ترك منازلهم 
بسبب النزاع، وال يوجد أي مكان يمكنهم التوّجه إليه إال المخيمات التي باتت مكتظة بمن 

 تستضيفه من العائالت النازحة"

كانون األول/ ديسمبر،  26يضانات التي اجتاحت المنطقة في وأشارت المنظمة إلى أن الف
ودير بلوط والباب  وقاح أطمهآالف طفل في كل من  10تركت آثار مدمرة على يقرب من 

 وجسر الشغور. 

ونوهت إلى أن تعّرض األطفال لظروف الشتاء القاسية ودرجات الحرارة المتجمدة، تجعل 
 مرار القتال سوف يرفع عدد األطفال المتضررين.حياتهم معلقة بخيط رفيع، كما أن است

ودعت اليونيسف جميع األطراف التي تقاتل في المنطقة وفي أماكن أخرى في سوريا، إلى 
حماية األطفال في جميع األوقات، وإلى السماح للعاملين في المجال اإلنساني بالوصول إلى 

 قذة للحياة".األطفال والعائالت، الذين يحتاجون إلى اإلمدادات المن



 

وكان مراسلنا قد أكد قضاء أحد المدنيين المهجرين في مخيم دير بلوط الذي يضم قرابة 
أطفال، أول أمس، جراء االشتباكات الدائرة  6أسرة فلسطينية وإصابة عدد منهم بينهم  325

 بين هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير.

 


