
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جثث مجهولة الهوية تحت أنقاض مخيم اليرموك 5أنباء عن العثور على  •

 قوات النظام تنهب مشفى فلسطين وتطرد طواقم الهالل األحمر الفلسطيني •

 عبد الهادي: إعمار مخيم اليرموك ستتواله الدولة السورية بالتعاون مع األونروا •

 الهيئة الخيرية توزع مساعداتها على عدد من العائالت الفلسطينية بريف دمشق •

 توزيع مساعدات غذائية على العائالت الفلسطينية السورية في مدينة العثمانية •

 2026 العدد:

 "ضحايا من تحت األنقاض 3يوماً من قصفه، النظام السوري يسيطر على مخيم اليرموك وانتشال  33بعد "

22-05-2018 



 

 ضحايا

"محمد خالد طعمه" قضى كل من الالجئين الفلسطينيين 
عامًا( تحت  42عامًا(، و"سامر حسن رمضان" ) 36)

أنقاض منزليهما جراء قصف النظام السوري لمخيم 
 اليرموك. 

كما استطاع المتبقون من أهالي مخيم اليرموك داخله انتشال 
جثمان الالجئ الفلسطيني "ياسين المغربي" ابن حي 

رة القديمة، المغاربة من تحت األنقاض ودفنه في المقب
وبحسب األهالي أن المغربي قضى جراء القصف الشديد 

 الذي تعرض له مخيم اليرموك من قبل النظام السوري.

مما يرفع حصيلة الضحايا المدنيين الذين قضوا من أبناء 
( 35إلى ) 19/4/2018مخيم اليرموك منذ بدء العملية العسكرية التي شنها النظام السوري يوم 

 شخصًا.

ه أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن عدد الضحايا المدنيين يمكن أن يكون وبدور 
أكثر بكثير من هذا العدد نتيجة وجود العديد من الجثث تحت االنقاض والتي لم يتم انتشالها 

 حتى اللحظة.

 

 آخر التطورات

الفلسطينيين ومنطقة أعلنت قوات النظام السوري سيطرتها الكاملة على مخيم اليرموك لالجئين 
الحجر األسود جنوب دمشق، حيث قالت وكالة سانا الحكومية "إن وحدات من الجيش السوري 

حيث  فرضت سيطرتها الكاملة على منطقة الحجر األسود ومخيم اليرموك جنوب دمشق،
استأنفت قوات النظام السورية عملياتها العسكرية بعد أن توقفت يوم أمس ألسباب إنسانية" 

 .ب سانابحس



 

وكان النظام السوري نفى ابرام أي اتفاق مع تنظيم داعش يقضي بخروج األخير إلى البادية 
السورية، إال أن العديد من الوسائل اإلعالمية المؤيدة له بثت صورًا وفيديوهات تؤكد ابرام ذاك 

 االتفاق.

ن مقاتلي التنظيم مع بدورها أكدت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش نبأ وصول الدفعة األولى م
 عوائلهم إلى البادية السورية.

الجيش السوري والفصائل الفلسطينية سيطروا على كامل »من جانبه أكد قيادي فلسطيني أن 
مساحة مخيم اليرموك، من شارع فلسطين وشارع الجزيرة ومشحم عامر الذي يتقاطع مع حي 

 «.التضامن

النظام الحارات والشوارع داخل شارع اليرموك في حين تحدثت مصادر محلية عن تمشيط قوات 
 وحيفا ولوبية والمدارس بعد خروج تنظيم داعش من المخيم الى جهات مجهولة.

من مباني وحارات مخيم اليرموك قد دمرت بشكل كامل أو  %70الجدير بالتنويه أن أكثر من 
جرة وصواريخ أرض أرض، شبه كامل نتيجة قصف النظام المخيم بالطيران الحربي والبراميل المتف

 وقذائف الهاون والمدفعية.

 
جثث تحت  5من جانب آخر، قالت أنباء واردة من مخيم اليرموك المنكوب أنه تم العثور على 

جرحى إلى مشافي العاصمة دمشق، ولم تعرف هوية الجثث حتى  4أنقاض الدمار، فيما نقل 
 اآلن.



 

ق وجود عدد من الجثث تحت أنقاض وكانت مصادر محلية في المخيم أكدت في وقت ساب
المنازل المدمرة، ولم يستطع من تبقى من المدنيين انتشالهم لعدم وجود فرق إنقاذ أو دفاع مدني، 

 عالوة على القصف المتواصل.

إلى ذلك، أفاد شهود عيان أن قوات النظام السوري بدأت بنهب األجهزة الطبية القابلة للعمل من 
ليرموك المنكوب، وذلك بعد انسحاب تنظيم "داعش" من المخيم مشفى فلسطين في مخيم ا

 وسيطرة النظام عليه.

كما قامت عناصر من قوات النظام بطرد طواقم الهالل األحمر الفلسطيني التي دخلت مع 
 سيارتين لإلسعاف من العاصمة دمشق، ومنعتهم من دخول مشفى فلسطين.

النظام السوري والمجموعات الموالية لها في مخيم الجدير ذكره أن عمليات نهب واسعة يقوم بها 
 اليرموك، وسط دمار كبير في المنازل والبنية التحتية. 

 
وفي السياق، قال مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في سورية أنور عبد الهادي، 
في تصريح لجريدة الوطن السورية إن أمر إعادة إعمار مخيم اليرموك ستتواله الدولة السورية 

مانحة، ، مشيرًا إلى إمكانية قيام منظمة التحرير الفلسطينية بدعوة دول «أونروا»بالتعاون مع 
لتقديم التبرعات من أجل إعادة إعمار المخيم، وهذا اإلجراء إن تم، فسيكون بالتنسيق مع الحكومة 

 السورية.

وحول موعد عودة سكان مخيم اليرموك إليه اعتبر عبد الهادي أنه من المبكر الحديث عن عودة 
 تأهيل وإعادة إعمار. السكان، وهي لن تكون قريبة بطبيعة الحال، ألن المخيم بحاجة إلى إعادة



 

% من سكان مخيم اليرموك اضطروا لمغادرته بعد قصف طيران النظام السوري  80يذكر أن 
لمسجد عبد القادر الحسيني ومدرسة الفالوجة، وسيطرة المجموعات  2012 – 12 – 16يوم 

 المسلحة التابعة للمعارضة السورية على المخيم.

 

 لجان عمل أهلي

، وزعت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني مساعداتها 2018ان ضمن حزمة مشاريع رمض
على عدد من العائالت الفلسطينية األشد حاجة في ريف دمشق، وتم توزيع حصص من اللحوم 

 .جرمانا(مخيم  -التل  -الذيابية  -خربة الشياب  - )قدسيافي مناطق 

أوضاع معيشية غاية بالقسوة، وذلك بسبب يذكر أن الالجئين الفلسطينيين في سورية، يعانون من 
استمرار الحرب ونزوح اآلالف منهم، وانتشار البطالة وانعدام الموارد المالية وغالء األسعار 

 وارتفاع إيجار المنازل.

 تساَل مايو  - أيار 20بالتعاون مع جمعية خير أمة يوم أمس  İHH“وفي تركيا، وزعت جمعية 
ية السورية المهجرة إلى مدينة العثمانية، بهدف تخفيف معاناتهم غذائية على العائالت الفلسطين

 ومد يد العون والمساعدة لهم، خاصة في شهر رمضان المبارك

( عائلة فلسطينية سورية يعيش غالبيتهم 100يذكر أنه يتواجد في مدينة العثمانية أكثر من )
 العاملين.أوضاعًا معيشية صعبة ويعانون من قلة فرص العمل وانخفاض أجور 

 

 2018مايو  -أيار  21فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3761) •
 ( امرأة.465)

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



 

جئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب ( الجئ وال206) •
 الحصار غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1502انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1351)

ر ( يومًا، ودمار أكث598يخضع 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 )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


