
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ثالثة فلسطينيين يقضون إثر قصف جنوب دمشق"

 2016 العدد:

 قصف جوي ومدفعي يستهدف مخيم اليرموك ومسجد فلسطين •

 نحو ألف من فلسطينيي سورية في غزة يعانون أوضاعاً معيشية غاية في السوء •

 ماليين دوالر 10تركيا تتبرع لألونروا بـ  •

12-05-2018 



 

 آخر التطورات

قضت الالجئة الفلسطينية "هزار منصور" وابنتها الشابة "سوزان" إثر قصف طائرة حربية لمبنى 
 سكني في حّي التضامن المجاور لمخيم اليرموك جنوب دمشق.

وتحدثت األنباء عن وقوع عشرات القتلى والجرحى جراء استهداف بناء سكني في شارع الجالء 
 لنظام.بحي التضامن في الجزء الخاضع لسيطرة ا

فيما تحدثت مصادر مقربة للنظام السوري أن القصف كان بقذائف صاروخية مصدرها تنظيم 
داعش جنوب دمشق، إال أن شهود عيان أنكروا رواية النظام، مؤكدين تعرض المبنى للقصف 

 من طائرة حربية.

 
ه حّي كما قضى الالجئ الفلسطيني "جهاد رجا العابد" أبو رجا جراء إصابته في قصف تعرض ل

الزاهرة بدمشق، وأكدت مصادر محلية أن مصدر القصف تنظيم "داعش" في مخيم اليرموك 
 والحجر األسود.

وهو أحد الناشطين في حمالت اإلغاثة ألهالي مخيم اليرموك، وهو عضو قيادة فرع سوريا 
لالتحاد العام لعمال فلسطين، وعضو المكتب التنفيذي لالتحاد المهني العربي للعاملين 

 بالخدمات.

( ضحية من أبناء مخيم اليرموك قضوا خالل أحداث 1371يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت )
 الحرب في سورية.



 

وفي السياق، جددت قوات النظام السوري قصفها على مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين مما 
لمخيم تظهر الدمار الذي خلف دمارًا وخرابًا في منازل المدنيين، كما أظهرت صورًا بثها أبناء ا

 أصاب مسجد فلسطين وقبته بسبب االستهداف المتكرر للمنطقة.

 
وفي حّي التضامن استهدفت قوات النظام بالطائرات الحربية ما قالت أنها مواقع لتنظيم "داعش"، 
فيما قصف التنظيم منطقة سيطرة النظام في حّي التضامن بقذائف الهاون مما خلف خرابًا في 

 ألهالي.منازل ا

كما تعرض كل من مخيم اليرموك وحي الحجر األسود جنوب دمشق لقصف ليلي عنيف 
 استخدمت فيه الطائرات والمدفعية مما تسبب بدمار كبير في منازل المدنيين.

يتزامن القصف مع اشتباكات عنيفة ومتواصلة بين الجيش النظامي وعناصر "داعش" على أكثر 
سود وأطراف مخيم اليرموك وسط أنباء عن وقوع العديد من من نقطة تماس في حي الحجر األ

 الضحايا والجرحى من الطرفين.

للحملة العسكرية الواسعة التي يشنها النظام السوري بمساندة روسية  23يأتي ذلك في اليوم الـ 
على مخيم اليرموك وأحياء الحجر األسود والتضامن، مما تسبب بقضاء وإصابة العشرات من 

 ن الفلسطينيين ودمار مساحات واسعة من مخيم اليرموك.الالجئي

وفي قطاع غزة، يعيش نحو ألف الجئ فلسطيني سوري عادوا إلى القطاع بسبب الحرب في 
سورية أوضاعًا معيشية واقتصادية غاية بالسوء، وذلك بسبب الوضع العام الذي يعانيه قطاع غزة 



 

قصير الجهات الرسمية والفصائل واألونروا بسبب الحصار المشدد المفروض عليه من جهة، وت
 بتحمل مسؤولياتها تجاههم.

حيث وردت إلى مجموعة العمل العديد من النداء والشكاوى من فلسطينيي سورية في غزة تطالب 
وكالة األونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية بالعمل على تخفيف معاناتهم خصوصًا فيما يتعلق 

 بتوفير السكن وفرص العمل.

عامًا متتاليًا،  11يذكر أن قطاع غزة يعاني من تابعات الحصار المشدد المفروض عليه منذ 
باإلضافة إلى تعرض القطاع لثالثة حروب شنها االحتالل اإلسرائيلي عليه متسببًا بدمار كبير 

 في البنى التحتية للقطاع.

سطينيين "أونروا"، تلقيها دعما إلى ذلك، أعلنت وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفل
 ماليين دوالر لدعم برامج الوكالة الرئيسة. 10ماليا من تركيا بقيمة 

ألف طن متري  26وذكر بيان صادر عن أونروا، أن تركيا تعهدت كذلك بالتبرع بما مجموعه 
 من دقيق القمح كجزء من مساعدتها لمليون الجئ فلسطيني في قطاع غزة.

 
لقاء الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" مع المفوض العام لوكالة أونروا بيير وأتى التبرع بعيد 

 كرينبول في أنقرة يوم الثالثاء الماضي.

وبحسب البيان فإن كرينبول "سلط الضوء على أهمية مساندة حقوق وكرامة الجئي فلسطين 
 ي يوليو المقبل.وأهمية دعم تركيا" التي تستعد لتسلم رئاسة اللجنة االستشارية ألونروا ف



 

ونقل البيان عن أردوغان تأكيده "عزم تركيا الثابت على ضمان أن تكون أونروا قادرة على 
 المحافظة على خدماتها الحيوية في مجاالت التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة الطارئة".

يذكر أن وكالة "األونروا" تعاني من أزمات مالية كبيرة أدت إلى قيامها بتقليص العديد من 
خدماتها المقدمة لالجئين الفلسطينيين، وذلك بسبب قيام الواليات المتحدة بتخفيض مساعداتها 

 المقدمة لوكالة "األونروا".

 

 2018مايو  -أيار  11فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3742) •
 ( 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.1757يومه ) يدخل

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

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1492انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1342)

( يومًا، ودمار أكثر 588ظامي منذ أكثر من )يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش الن •
 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 )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8ا )( آالف، وفي تركي6وفي مصر )


