
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنباء عن قتلى وجرحى بين المدنيين إثر استهداف ملجأ في مخيم اليرموك •

 أهالي مخيم السبينة يتظاهرون تضامناً مع القدس وغزة •

 توزيع عدد من السلل الغذائية على الالجئين بمنطقة سبلين في لبنان •

 2023 العدد:

 "ثالث ضحايا بينهم طفل إثر قصف النظام لمخيم اليرموك"

19-05-2018 



 

 آخر التطورات 

قضى ثالثة الجئين فلسطينيين بينهم طفل ومسنة إثر القصف المتواصل على مخيم اليرموك 
أعوام( من أبناء مدينة صفد في فلسطين ومن  6وجنوب دمشق، وهم: الطفل "براء الخاليلي" )

إثر قصف استهدف مخيم اليرموك أول أمس، والالجئ "عامر إبراهيم  سكان مخيم اليرموك
 الغول" من أبناء الضفة الغربية ومن سكان مخيم اليرموك.

عام إثر القصف العنيف الذي تعرض له  85فيما قضت المسنة الفلسطينية "ذهبية فهد ابو راشد" 
 منزلها في مخيم اليرموك بالقرب من مسجد فلسطين.

ومن أهالي مخيم اليرموك شارع يازور جانب مسجد  ،د طيرة حيفا في فلسطينوهي من موالي
 فلسطين فرن أبوراشد، حيث آثرت البقاء في منزلها وعدم الخروج منه.

( 3752مما يرفع حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا بسبب الحرب في سورية إلى )
 ن أجل فلسطينيي سورية.ضحية، وذلك بحسب اإلحصاءات الموثقة لمجموعة العمل م

 
على  30ويواصل النظام السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية لها وبدعم روسي، لليوم 

التوالي القصف الجوي والبري العنيف على مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين وحي الحجر 
اصمة األسود والتضامن، في عملية عسكرية تهدف طرد مسلحي تنظيم داعش من جنوبي الع

 دمشق.



 

ووفقًا لمصادر محلية، استهدفت قوات النظام السوري والمجموعات الموالية لها يوم أمس، أحد 
 المالجئ في مخيم اليرموك المنكوب، حيث يأوي أكثر من ثالثين مدنيًا بينهم أطفال ونساء.

حظة، وأوضحت تلك المصادر أنه تم إخراج أكثر من عشرة مدنيين ما بين شهيد وجريح حتى الل
 وسط استمرار للقصف بالمدفعية والصواريخ والهجمات الجوية.

ويتزامن القصف مع اشتباكات عنيفة تندلع على عدة محاور بين جيش النظام وعناصر "داعش" 
 في المخيم وحي الحجر األسود والتي أسفرت عن وقوع عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.

غياب تام لفرق اإلسعاف والدفاع المدني عن المخيم ويأتي القصف على مخيم اليرموك في ظل 
األمر الذي يعرض حياة المدنيين للخطر حيث تتوارد أخبار للمجموعة عن احتجاز العديد من 

 المدنيين تحت الركام بسبب القصف الذي استهدف أبنيتهم.

ية نيسان الماضي حملة عسكر  -من شهر إبريل  19وكان جيش النظام السوري شّن منذ الـ 
واسعة استهدفت مخيم اليرموك وبعض األحياء المجاورة له مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا 

 والجرحى باإلضافة إلى دمار كبير لحق باألبنية والبنى التحتية للمنطقة.

، وبدأ 2012يذكر أن مخيم اليرموك دخل خط األزمة السورية في شهر ديسمبر من عام 
، والذي منع بموجبه النظام السوري 2013ثامن عشر من يوليو الحصار الكامل لليرموك في ال

إدخال المواد الغذائية والمحروقات واألدوية والمستلزمات الطبية إلى المخيم، ما تسبب بقضاء 
 ( الجئ بسبب الحصار ونقص الرعاية الطبية.200أكثر من )

سطينيين بريف دمشق في وفي سياق آخر، شارك العشرات من أبناء مخيم السبينة لالجئين الفل
مسيرة جابت شوارع المخيم، حيث عّبر المتظاهرون عن تضامنهم مع أهلهم بقطاع غزة في ظل 
ما يتعرضون له من اعتداءات من قبل جيش االحتالل اإلسرائيلي خالل مسيرات العودة التي 

 .شهدها القطاع

مسكهم بحقهم بالعودة إلى وطنهم لنكبة الشعب الفلسطيني ت 70وأكد أهالي المخيم في الذكرى الـ 
فلسطين، مؤكدين أن جميع محاوالت االحتالل بإنهاء حق العودة مصيرها الفشل، ورفض 

 األهالي محاوالت تهويد القدس ونقل السفارة األمريكية إليها.



 

كم جنوب دمشق، وكان سكنًا لحوالي  14ويقع مخيم السبينة في بلدة السبينة، على بعد 
 جئين الفلسطينيين قبل بداية الحرب في سورية.( من الال25000)

، شهد المخيم اشتباكات عنيفة وتعرض لقصف شديد من قبل قوات النظام أدى 2013وفي عام 
من مبانيه تدميرًا كليًا أو جزئيًا، قبل أن يسيطر عليه النظام بتاريخ  %80إلى دمار أكثر من 

17/11/2013. 

 
 300غاثة الشعب الفلسطيني بدعم من اإلغاثة اإلسالمية، وفي لبنان، وزعت الهيئة الخيرية إل

سلة غذائية تم توزيعها بالتساوي على النازحين من سورية وسكان المنطقة، وبحسب الهيئة فقد تم 
 التوزيع بحي داوود العلي التابع لمنطقة سبلين في لبنان.

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

 



 

 2018مايو  -أيار  17فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3782) •
 ( امرأة.476)

( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم 1677) •
 ( إناث.106)

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1764يدخل يومه )

الطبية بسبب  ( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية206) •
 الحصار غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1499انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1348)

( يومًا، ودمار أكثر 595يخضع 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 85ي )حوال •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


