
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1956العدد: 
13-03-2018 

 وفاة رضيعة في مخيم اليرموك نتيجة الحصار وسوء الرعاية الطبية •

 داعش يشّن هجوماً على حّي القدم جنوب دمشق وسط اشتباكات مع قوات النظام •

 طلبة فلسطينيون سوريون بلبنان يطلقون طائرات ورقية للمطالبة بدعم "أونروا" •

 عائلة فلسطينية في البقاع اللبناني ٢٤توزيع مساعدات عينية على  •

 "النظام يستهدف مخيم اليرموك بالمدفعية وحالة توتر بين المدنيين"



 

 ضحايا

مارس طفلة من أبناء مخيم اليرموك نتيجة نقص الرعاية  -آذار  11توفيت أمس األول األحد 
 من قبل النظام والفصائل الفلسطينية الموالية له.الطبية والحصار المفروض على المخيم 

وذكر مراسل مجموعة العمل أن الطفلة الرضيعة "قطر الندى" البالغة من العمر سبعة أشهر، 
توفيت بعد إصابتها بنزيف رئوي حاد ما أدى إلى وفتها، بسبب عدم تمكن األطباء من عالجها 

ستدعي الخروج إلى إحدى مشافي دمشق للعالج، في مخيم اليرموك، مشيرًا إلى أن حالتها كانت ت
 ولكن بسبب عدم توفر ذلك أدى إلى وفاة الطفلة.

 
( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص 206هذا وتشير احصائيات مجموعة العمل إلى أن )

 التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

 

 آخر التطورات

النظام السوري مخيم اليرموك وحي الحجر األسود يوم أمس، بالطائرات الحربية استهدفت قوات 
 وقذائف المدفعية الثقيلة، مما أحدث حالة ذعر كبيرة بين المدنيين وخراب بمنازل المحاصرين.

وأفاد مراسلنا أن قوات النظام شّنت ثالث غارات جوية على الحجر األسود معقل تنظيم داعش 
ستهدفت الحّي بقذائف المدفعية ونيران الرشاشات الثقيلة من جهة منطقة القدم جنوب دمشق، كما ا

 المجاورة للحّي.



 

فيما أكد مراسلنا أنه ُسجل سقوط عدد من القذائف المدفعية الثقيلة على أحياء في مخيم اليرموك 
المجاورة  المحاصر، األمر الذي دفع بعض العائالت والمدنيين إلى النزوح من جديد إلى بلدة يلدا

 للمخيم.

 
وقالت مصادر محلية جنوب دمشق، أن تنظيم داعش المسيطر على حاجز العروبة الفاصل بين 
مخيم اليرموك وبلدة يلدا، منع خروج الشبان من المخيم واقتصر النزوح فقط على النساء واألطفال، 

 وشهد الحاجز استنفارًا كبيرًا لعناصر التنظيم.

يرموك من قبل النظام السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية له منذ فيما يتواصل حصار مخيم ال
 2015نيسان  -( يومًا من جهة، وحصار "داعش" الذي سيطر على المخيم مطلع إبريل 1698)

 من جهة أخرى.

وفي السياق، شّن تنظيم داعش جنوب دمشق، هجوماً عنيفاً على حّي القدم المجاور لمخيم اليرموك 
األسود معقل التنظيم، وذلك بعد تهديدات أطلقها التنظيم في حال موافقة أهالي حي وحي الحجر 

القدم وفصائل المعارضة بتنفيذ اتفاق مع النظام السوري يقضي بخروجهم إلى إدلب شمال سورية، 
 .2002حيث يرزح أكثر من ثالثة آالف مدني في الحي تحت حصار النظام منذ أواخر 

كات عنيفة تجري بين قوات النظام السوري ومجموعاته الموالية وتنظيم داعش وقال مراسلنا أن اشتبا
عناصر من  3في حي القدم، وسط توارد أنباء عن سيطرة تنظيم داعش على كراج بورسعيد، وقتل 

 قوات النظام.



 

ونقل مراسلنا عن شهود عيان، خروج دبابة تابعة لقوات النظام من ثكنة سفيان الثوري التابعة 
 م في حي القاعة، وتوجهها إلى مناطق االشتباكات في حي القدم.للنظا

وقالت صفحات إعالمية موالية للنظام السوري أن التنظيم استهدف بعدة قذائف هاون المناطق التي 
في مخيم اليرموك ومنطقة الزاهرة  -الموالية للنظام-تسيطر عليها فصائل وقوى التحالف الفلسطيني 

 ات النظام شّن غارات جوية على محاور الحجر األسود وحي القدم.القديمة، مؤكدة أن قو 

يشار إلى أن تنظيم الدولة "داعش" يسيطر على أحياء مخيم اليرموك والعسالي والتضامن والحجر 
، األمر الذي أدى إلى عزل حّي القدم عن بلدات جنوب دمشق )يلدا، بّبيال، 2015األسود منذ 

 صائل المعارضة المسلحة.بيت سحم( التي تسيطر عليها ف

وفي لبنان، أطلق يوم أمس، طلبة فلسطينيون في مدرسة بير زيت التابعة لوكالة غوث وتشغيل 
قليم الخروب جنوب لبنان، العشرات من الطائرات االالجئين الفلسطينيين "أونروا"، بمنطقة سبلين في 

 الورقية، لمناشدة المجتمع الدولي لدعم الوكالة.

رات الورقية، خالل الفعالية التي نظمتها األونروا، اللون األزق )لون علم أونروا(، وحملت الطائ
 وألصقت عليها الفتات دّون عليها "الكرامة ال تقّدر بثمن".

 
من جانبها دعت الالجئة الفلسطينية السورية "فاطمة عبد العال" في كلمة ألقتها باسم أهالي الطالب 

، وأنها تمثل اعترافًا دوليًا 1948إلى التمسك باألونروا كونها الشاهد الحي على نكبة فلسطين عام 
 أن هناك الجئين فلسطينيين فشل المجتمع الدولي يحل مشكلتهم حتى اآلن.



 

عبد العال على أن األونروا هي المصدر الوحيد الذي يعتمد عليه أبناء الشعب الفلسطيني، وشددت 
مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على اإلدارة األمريكية لثنيها للتراجع عن قرار الرئيس ترمب بقطع 

 المساعدات المالية عن األونروا.

بالتزامن مع عقد مؤتمر المانحين  يذكر أن إطالق الطائرات في مدرسة بير زيت في لبنان جاء
آذار الجاري، في العاصمة اإليطالية روما، برعاية السويد  - مارس 15الدوليين، المقرر في 

واألردن ومصر، بغرض سد العجز الذي نتج عن القرار األمريكي خفض مساهمة واشنطن في 
)الضفة الغربية، وسوريا،  موازنة الوكالة األممية، ومع فعاليات مشابه شهدتها مدارس الوكالة في

كانون  - يناير 22ولبنان، واألردن(، وذلك في إطار الحملة العالمية التي أطلقتها الوكالة، في 
 ثاني الماضي، لجمع تبرعات مالية تدعم صندوقها المالي، بعنوان "الكرامة ال تقّدر بثمن".

 

 لجان عمل أهلي

آذار  11أول أمس األحد  ازوت، وحرامات(ُوزعت مساعدات عينية )مالبس، قرطاسية، أحذية، م
( عائلة فلسطينية سورية المهجرة إلى منطقة بر الياس في منطقة 24، على )2018مارس  -

 البقاع األوسط.

ووفقا للناشط اإلغاثي أبو محمد البقاعي أن المساعدات التي وزعت مقدمة من فاعل خير إلى 
ى أن الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يشكون أسر األيتام واألرامل واألشد حاجة، الفتًا إل

 من أوضاع إنسانية مزرية في ظل شح المساعدات اإلغاثية وانعدامها. 

( عائلة 950)الجدير ذكره أن عدد العائالت الفلسطينية السورية التي تقطن في منطقة البقاع يبلغ 
لبنان هربًا من الحرب الدائرة في  ( ألف عائلة فلسطينية سورية لجؤوا إلى12من أصل حوالي )

 سورية.

 

 

 



 

 2018مارس  -آذار  12فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3668) •
 ( امرأة.465)

( 106ينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري ب1672) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1698يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 205) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1434ا مستمر منذ أكثر )انقطاع المياه عن مخّيم درع •
 ( يومًا.1274)

( يومًا، ودمار أكثر 529يخضع 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 )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ) يقدر

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


