
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ثالثة مسنين من مخيم اليرموك يقضون برصاص عناصر النظام قرب حاجز العروبة "

 

 2015 العدد:

على التوالي استمرار القصف والغارات الجوية التي تستهدف مخيم اليرموك  24لليوم الـ • 

 بدمشق.

 قصف يستهدف مخيم درعا ويوقع إصابتين بين المدنيين.• 

االنتظار السلطات التركية تسمح بدخول قافلة المهجرين من جنوب بعد خمسة أيام من • 

 دمشق.

 عائلة فلسطينية ُمهجرة من مخيم اليرموك ترزق بتوأم في مدينة إعزاز شمال سورية.• 

 

13-05-2018 



 

 آخر التطورات 

وردت أنباء لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن قضاء ثالثة الجئين فلسطينيين من 
اليرموك إثر إصابتهم برصاص عناصر من جيش النظام أثناء تواجدهم مع العشرات من مخيم 

 المدنيين عند حاجز العروبة الذي يفصل بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا المجاورة.

وبحسب ما ورد للمجموعة فإن الضحايا هم ثالثة مسنين من سكان مخيم اليرموك وهم: سامي 
، الياس حنا األشقر، قضوا على الفور إثر إصابتهم العزيز حسين خرطبيل، محمد عبد

 بالرصاص، فيما تم دفنهم في إحدى المقابر ببلدة يلدا المجاورة.

 

 

 

 

 

 

 

إلى ذلك أكد ناشطون للمجموعة قيام عناصر من النظام السوري بإطالق الرصاص على تجمع 
ذلك ثالثة مدنيين فيما من المدنيين الفارين من مخيم اليرموك نحو بلدة يلدا حيث قضى إثر 

 سمح للبقية فيما بعد بالدخول إلى البلدة.

وفي ذات السياق، شّنت الطائرات الحربية السورية والروسية غارات جوية على مخيم اليرموك 
لالجئين الفلسطينيين وحّي الحجر األسود، في محاولة لفتح طريق التقدم لقوات النظام السوري 

 على المنطقة.



 

ت النظام والمجموعات الموالية لها المخيم واألحياء التي يسيطر عليها تنظيم كما قصفت قوا
"داعش" بقذائف الهاون والصواريخ، مما خّلف مزيدًا من الدمار في منازل المدنيين والبنى 

 التحتية.

وقالت مصادر اعالمية مقربة من النظام أن القوات السورية بسطت سيطرتها على عدد من كتل 
ضمنها "مركز التطوير التربوي" شمال الحجر األسود بعد معارك مع داعش، إضافة  األبنية من

 إلى مدرسة لألونروا بين مخيم اليرموك والحجر األسود.

وأضافت تلك المصادر أن رشقات من الرصاص المتفجر أطلقت على حّي الزاهرة مصدرها 
بة من "داعش" أن خسائر كبيرة تنظيم "داعش" في مخيم اليرموك، فيما نقلت مصادر إعالمية مقر 

 تكبدها النظام خالل معاركه األخيرة جنوب دمشق.

للحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري بمساندة روسية على مخيم  24يأتي ذلك في اليوم الـ 
ضحية من الالجئين  43اليرموك وأحياء الحجر األسود والتضامن، حيث قضى خاللها 

 الفلسطينيين.

موضوع آخر، استهدفت قوات النظام السوري والمجموعات الموالية لها مخيم درعا لالجئين وفي 
الفلسطينيين جنوب سورية بقذائف الهاون، مما أدى إلى إصابة أم وابنتها من أبناء المخيم وخراب 

 في منازل المدنيين.

العائالت تزامن ذلك مع تصاعد وتيرة القصف على حّي طريق السد والذي تقطنه عدد من 
 الفلسطينية، مما خّلف دمارًا وخرابًا في الحّي.

يشار إلى أن المتبقين من سكان مخيم درعا يعانون من فقدان الخدمات األساسية وشح 
 المساعدات اإلغاثية، نتيجة الحصار المفروض عليهم من قبل قوات النظام.

أمس، بدخول الدفعة الخامسة  وباالنتقال إلى الشمال السوري، حيث سمحت السلطات التركية يوم
من مهجري مخيم اليرموك وجنوب دمشق وذلك بعد منعها دخولهم إلى مناطق المعارضة في 
الشمال السوري منذ خمسة أيام، حيث عانى ما يزيد عن ألف مهجر بينهم المئات من النساء 

 واألطفال من أوضاع معيشية غاية بالقسوة خالل األيام الخمسة.



 

وبحسب ما ورد للمجموعة فإن الحافالت دخلت عبر معبر أبو زندين بالقرب من بلدة الباب 
 شرقي حلب، حيث ستكمل طريقها إلى جرابلس في الشمال السوري.

وفي سياق ليس ببعيد، ُرزقت إحدى العائالت الفلسطينية المهجرة من مخيم اليرموك لالجئين 
ة، توأمًا من األطفال ولدا بعيد تهجير عائلتهما من الفلسطينيين إلى بلدة إعزاز شمالي سوري

جنوب دمشق، يأتي ذلك في ظل أوضاع معيشية غاية بالقسوة تعيشها العائلة والمئات من 
 الالجئين الفلسطينيين الذين ُهجروا نحو الشمال السوري.

 

 

 

 

 

 

األونروا وذلك  يذكر أن الالجئين الفلسطينيين في الشمال السوري ال يتلقون أي مساعدات من
بسبب غيابها عن جميع أماكن سيطرة المعارضة السورية، يضاف إلى ذلك تجاهل مؤسسات 
منظمة التحرير الفلسطينية للنداءات المتكررة لالجئين الفلسطينيين في الشمال السوري التي 

 يطالبون فيها منظمة التحرير الفلسطينية ووكالة األونروا بالقيام بواجباتهم تجاههم.

 

 2018مايو  -أيار  12فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( 465( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3745• )
 امرأة.

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



 

القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –ي ومجموعات الجبهة الشعبية حصار الجيش النظام• 
 ( على التوالي.1758يومه )

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

وعن مخّيم اليرموك منذ ( يومًا 1493انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر )• 
 ( يومًا.1343)

( يومًا، ودمار أكثر من 589يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )• 
 % من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي.80

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

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

 


