
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1998العدد: 
24-04-2018 

 "داعش" يعدم الجئاً فلسطينياً كان يقاتل إلى جانب قوات النظام السوري. •

 الجئ فلسطيني يقضي أثناء قتله إلى جانب قوات النظام في جنوب دمشق. •

 عشرات المسنين تحت القصف في مخيم اليرموك ومناشدات إلخراجهم على الفور. •

 طائرات النظام تلقي بمنشورات فوق مناطق سيطرة "داعش" تطالبهم فيها بتسليم أنفسهم. •

 ناشطون في فلسطين يتضامنون مع مخيم اليرموك. •

 تعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان. •

 "لليوم الخامس على التوالي استمرار القصف العنيف على مخيم اليرموك ومنظمة التحرير تطالب بوقفه"



 

 ضحايا

، 1982أعدم تنظيم داعش الالجئ "خالد عدنان أحمد" من سكان مخيم الحسينية ومن مواليد عام 
 إلى جانب قوات النظام السوري في حي القدم بجنوب دمشق.وذلك بعد أسره أثناء قتاله 

كما نقلت صفحات مقربة من النظام السوري نبأ قضاء الالجئ "أحمد عليان" وذلك أثناء قتاله 
 إلى جانب قوات النظام السوري جنوب دمشق.

وك إلى مما يرفع عدد الالجئين الذين قضوا منذ بدء العمليات العسكرية التي تستهدف مخيم اليرم
 ( الجئًا فلسطينيًا.21( الجئًا، حيث قضى خالل األيام الماضية )23)

 

 آخر التطورات 

لليوم الخامس على التوالي يستمر النظام السوري باستهداف أحياء مخيم اليرموك لالجئين 
 األمسالساعات األولى من صباح  الفلسطينيين، بمختلف أنواع األسلحة حيث يتعرض المخيم منذ

 للقصف الجوي والمدفعي.

 
( غارة جوية على األقل 160وبحسب مراسلنا فإن الطيران الحربي السوري والروسي قد شن )

( غارة استخدمت 35استهدفت مخيم اليرموك وأحياء التضامن والقدم والحجر األسود، يضاف لها )
 أرض. –( صاروخ أرض 42فيها البراميل المتفجرة و)



 

وتزامن القصف مع اندالع اشتباكات عنيف دارت على جبهات مخيم اليرموك وحي القدم بين 
 عناصر "داعش" وجيش النظام والمجموعات الفلسطينية الموالية له.

وأضاف مراسلنا إن القصف قد تسبب بوقع عدد من اإلصابات في صفوف المدنيين باإلضافة إلى 
 نازل المدنيين.ق في مئاندالع العديد من الحرا

وفي السياق، ألقت مروحيات النظام السوري مجموعة من المنشورات فوق مناطق سيطرة تنظيم 
"داعش" في مخيم اليرموك وحي الحجر األسود، واحتوت المنشورات على رسائل تطالب مسلحي 

 "داعش" بالتوقف عن القتال وتسليم أسلحتهم وأنفسهم إلى جيش النظام.

 
ائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية الى وقف القصف وأعمال من جانبها دعت د

 العنف في مخيم اليرموك.

حيث نقلت وسائل إعالم عن الدكتور زكريا األغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس 
الذين تم الدائرة دعوته إلى استنفار جميع الجهود لتوفير المساعدات اإلنسانية لسكان المخيم، و 

تشريدهم من حيث توفير المأوى والمواد الطبية والغذائية خاصة في ظل تعطيل خدمات مستشفى 
فلسطين التابع للهالل األحمر الفلسطيني، وعدم تمكن وكالة الغوث لالجئين الفلسطينيين األونروا 

مخيم والمناطق من تقديم اإلغاثة والرعاية الصحية الالزمة في وقت الذي أصبح فيه السكان في ال
المجاورة المحاصرين وسط االشتباكات الدموية والقصف العنيف من األطراف المتنازعة أحوج ما 



 

يكون لهذه الخدمات اإلنسانية، حيث دعا الى ضرورة منح وكالة األونروا والمنظمات اإلنسانية 
 األخرى التسهيالت الكاملة لتقديم المساعدة الالزمة.

عريض سكان المخيم لهذه المأساة وأعمال العنف على الرغم من جميع إلى ذلك انتقد األغا ت
الدعوات السابقة بتحييد الالجئين الفلسطينيين عن النزاع الدائر في سوريا ووجوب توفير الحماية 

 لهم.

إلى ذلك، أكد ناشطون لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، تعرض حياة العشرات من 
وك للخطر، وذلك بسبب عدم قدرتهم على التحرك واالنتقال من أماكنهم المسنين في مخيم اليرم

بسبب ضعف بنيتهم واصابتهم باألمراض، باإلضافة إلى حاجتهم الماسة للرعاية الصحية بشكل 
دائم األمر الذي أصبح منعدمًا بشكل كامل داخل المخيم، بسبب القصف الجنوني الذي يشنه 

 .النظام السوري على أحياء المخيم

وطالب الناشطون جميع الجهات الدولية وعلى رأسها الهالل والصليب األحمر الدوليين بالتدخل 
العاجل والفوري إلخراج المسنين والنساء واألطفال ومرضى المخيم خوفًا من األخطار التي تهدد 

 حياتهم بشكل مباشر.

معاناة المسنين والمرضى  كما طالب الناشطون المؤسسات الحقوقية واإلعالمية بالعمل على إيصال
 في مخيم اليرموك لكافة الجهات الدولية المعنية للتحرك قبل فوات األوان.

وفي ذات الموضوع، عّبر عدد من الناشطين في فلسطين عن تضامنهم مع أهالي مخيم اليرموك 
وما يتعرض له المخيم من أعمال عسكرية وقصف عنيف أدى إلى دمار أجزاء كبيرة منه، وذلك 

 عبر تغريدهم على مواقع التواصل االجتماعي بعدد من الوسوم المتعلقة بمخيم اليرموك.

 شطون الوسوم التالية: حيث يستخدم النا

 #تل_الزعتر_يتكرر_بشكل_اكبر 

 #كلنا_مخيم_اليرموك 

 #مسيرة_العودة_الكبرى 



 

WeAreAllYarmoukRefugeeCamp# 

#TransnationalGreatReturnMarch 

ووفقًا للناشطين فإنه من المقرر أن تكون الحملة االلكترونية رديفة لمسيرات العودة الكبرى شرق 
 يافطات وصور للمخيم تعبيرًا عن حالة التضامن خالل المسيرات. قطاع غزة، حيث سترفع

كما ستتم الدعوة لتكثيف الضغط على وسائل االعالم ودعوة لألونروا والفصائل وجميع األطراف 
لتحمل مسؤولياتها تجاه اليرموك واهله وعدم تركهم وحيدين في ظل الكارثة االنسانية والوجودية 

 التي يتعرضون لها.

 
ي لبنان، فقد قامت وكالة "األونروا" بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين أما ف

( بدل إيجار لكل عائلة فلسطينية الجئة من 100$السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ )
 ( لكل شخص.27$( ألف ليرة لبنانية، حوالي )40سورية، وبدل طعام )

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

 

 



 

 2018ابريل  -نيسان  23فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3720) •
 امرأة. (465)

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

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1739يدخل يومه )

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

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1474انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1323)

( يومًا، ودمار أكثر 570يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 ئي.من مبانيه تدميرًا كاماًل وجز  %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 )


