
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قضاء أحد أبناء مخيم اليرموك برصاص الجندرما أثناء محاولته دخول األراضي التركية •

 تجدد القصف الجوي والمدفعي على مخيم اليرموك بدمشق •

 "الهيئة الخيرية" تستمر بتقديم مساعداتها ألهالي مخيم اليرموك النازحين إلى البلدات المجاورة •

 عشرات الالجئين الفلسطينيين يتظاهرون في مخيم النيرب تضامناً مع قطاع غزة •

 للنكبة رغم نكبتهم 70مهجرو مخيم اليرموك في أعزاز بحلب يحيون الذكرى  •

 كون في إحياء الذكرى السبعين لنكبة فلسطينفلسطينيو سورية في لبنان يشار •

 تعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان •

 2020 العدد:
16-05-2018 

 "بعد أيام من تهجيره من مخيم اليرموك الجئ فلسطيني يقضي إثر إصابته بسكتة قلبية"



 

 ضحايا

قضى الالجئ الفلسطيني "سعدو حسن زغموت" من أبناء مخيم اليرموك، برصاص الجندرما 
ن قضوا التركية أثناء محاولته دخول األراضي التركية، مما يرفع عدد الالجئين الفلسطينيين الذي

( ضحية، بحسب االحصائيات الموثقة لمجموعة 3748) منذ بداية اندالع الحرب في سورية إلى
 .العمل من أجل فلسطينيي سورية

 

 آخر التطورات

قضى الالجئ "مهند سخنيني" إثر إصابته بسكة قلبية أدت إلى وفاته على الفور، وكان " مهند 
وجنوب دمشق الذين تم تهجيرهم نحو الشمال سخنيني " ضمن اآلالف من سكان مخيم اليرموك 

السوري، حيث أمضى "السخنيني" أيامه األخيرة الجئًا في مخيم دير بلوط الذي أقيم بالقرب من 
 منطقة جنديرس التابعة لعفرين شمالي سوريا.

 
إلى ذلك يعاني المهجرون من جنوب دمشق نحو الشمال السوري من أوضاع معيشية قاسية 

وغياب كامل ألي دور لمنظمة التحرير الفلسطينية أو وكالة  ،ات اإلغاثيةوسط شح المساعد
 غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا".

ميدانيًا تعرض مخيم اليرموك لقصف جوي ومدفعي استهدف مناطق متفرقة منه مما تسبب بدمار 
النظام السوري ومجموعات في منازل المدنيين، تزامن ذلك مع اندالع مواجهات عنيفة بين قوات 

 "داعش" على عدة محاور منها غرب اليرموك وحي التضامن وشمال حي الحجر األسود.



 

من جانبهم تداول ناشطون على موقع االجتماعي صورًا للدمار الكبير الذي لحق بجامع القدس 
اورة، ، كما أظهرت الصور دمار شبه كلي في بعض األبنية المج15غربي المخيم عند شارع الـ 

وكان الحي شهد خالل األيام الماضية اندالع اشتباكات عنيفة بين النظام و"داعش" تمكن بعدها 
 النظام من فرض سيطرته على المنطقة.

 
إغاثيًا تستمر الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني تقديم مساعداتها اإلغاثية والعاجلة 

 ت المجاورة جنوب دمشق.للعائالت النازحة من مخيم اليرموك إلى البلدا

حيث تقوم صيدلية الهيئة الخيرية في منطقة يلدا بتقدم الدواء بشكل مجاني للمرضى األشد 
احتياجًا، فيما تواصل الهيئة االستجابة لألوضاع اإلنسانية العاجلة للعائالت النازحة حديثًا إلى 

تأمين منازل و  دعم اإلنسانيبيت سحم( وتقوم بتأمين ال -ببيال  -البلدات المجاورة في )يلدا 
 مؤقتة لها.

وفي حلب خرج العشرات من أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في مظاهرات جابت شوارع 
المخيم، مساء أمس، أكد عبروا خاللها عن تضامنهم مع أهلهم بقطاع غزة في ظل ما يتعرضون 

سيرات العودة التي شهدها القطاع له من اعتداءات من قبل جيش االحتالل اإلسرائيلي خالل م
لنكبة الشعب الفلسطيني على تمسكهم بحقهم بالعودة إلى  70يوم أمس، مشددين في الذكرى الـ 

 وطنهم فلسطين، مؤكدين أن جميع محاوالت االحتالل بإنهاء حق العودة مصيرها الفشل.

خاذ موقف داعم للقضية ودعا المتظاهرون جميع الدول العربية واإلسالمية ودول العالم إلى ات
 الفلسطينية والوقوف بوجه االحتالل ومواجهته في المحافل الدولية والحقوقية.



 

في السياق أحيا المهجرون من أهالي مخيم اليرموك في مخيم أعزاز بريف مدينة حلب الذكرى الـ 
 لنكبة فلسطين، رغم نكبتهم وما تعرضوا له من تهجير وتشتيت وحصار والموت جوعاً  70

وقصفًا وقنصًا، حيث رفع المتظاهرون أعالم فلسطين وعدد من الالفتات التي تؤكد تمسك 
 .الالجئين الفلسطينيين بحقهم بالعودة إلى أراضيهم

كما نددوا بنقل السفارة األمريكية إلى مدينة القدس وصفقة القرن، مشددين على أن القدس 
المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية للضغط عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية، مطالبين األمم 

على سلطات االحتالل اإلسرائيلي لفك الحصار عن قطاع غزة وإطالق سراح جميع األسرى 
 الفلسطينيين في سجونها.

أما في لبنان شارك المئات من فلسطينيي سورية ولجان العمل األهلي المعنية بشؤون الالجئين 
الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى لبنان بإحياء الذكرى السبعين لنكبة فلسطين، من خالل 

لقوى تلبية الدعوة التي أطلقها تحالف القوى الفلسطينية بالتنسيق مع االحزاب اللبنانية وبإشراف ا
 النبطية، جنوب لبنان تحت شعار –ارنون  –االمنية اللبنانية للخروج بمسيرة الى قلعة الشقيف 

 راجعين"."

 
في سياق مختلف قامت وكالة "األونروا" بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين 

ئلة بدل إيجار لكل عا (100$الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ )
 ( $ لكل شخص.27حوالي ) ،( ألف ل.ل40بدل طعام )و  فلسطينية الجئة من سورية،

( ألف، 31الجدير بالتنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يقدر بحوالي )
 .2016بحسب إحصائيات األونروا حتى نهاية كانون األول عام 



 

 2018مايو  -ار أي 15فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3747) •
 ( امرأة.465)

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

مخّيم اليرموك  القيادة العامة على –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1761يدخل يومه )

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

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1496انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1345)

( يومًا، ودمار أكثر 592ات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )يخضع مخيم حندر  •
 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.8( آالف، وفي تركيا )6) وفي مصر


