
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1999العدد: 
25-04-2018 

استمرار القصف على مخيم اليرموك يسفر عن قضاء ستة الجئين ويرفع حصيلة ضحايا العملية "

 "ضحية 29العسكرية إلى 

 

 ناشطون يناشدون إغاثة النازحين من مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة. •

تحالف القوى الفلسطينية في سورية يشكك بحدوث دمار كبير في مخيم اليرموك وشهود عيان  •

 يؤكدون تدمير أغلب حارته وأزقته.

 داعش ينشر صوراَ لجثث من عناصر قوات النظام وغنائم على جبهة القدم. •

 تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين للقصف بالهاون. •

 ى نازحي مخيم اليرموك في يلدا.الوفاء توزع مساعدات إغاثية عل •



 

 ضحايا 

قضى كل من الالجئ "عبد الهادي غوطاني" وزوجته "باسمة غوطاني"، والالجئ "محمد هدبة" 
وزوجته، والالجئ "وليد الوزير"، والالجئة "انشراح الشعبي" إثر القصف العنيف الذي استهدف شارع 

لالجئين الفلسطينيين، يوم أمس، مما يرفع  عطا الزير بالقرب من حديقة فلسطين في مخيم اليرموك
حصيلة الضحايا من الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا منذ بدء الحكلة العسكرية على المخيم في 

 ضحية. 29نيسان الجاري إلى  -إبريل  19

 

 آخر التطورات 

ت الموالية لليوم السادس على التوالي تستمر طائرات النظام السوري ومدفعيته مدعومة بالمجموعا
باستهداف مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين، رغم الدمار الهائل الذي تسبب به القصف خالل 
األيام الماضية، وبحسب الناشطين فإن األهالي داخل المخيم يفتقدون لجميع مقومات الحياة من 

لمالجئ مواد غذائية أساسية ورعاية صحية وماء وكهرباء، باإلضافة إلى عدم توفر أي من ا
 المخصصة لحماية األهالي.

فيما أكد مراسلنا في مخيم اليرموك أن النظام السوري قد استهدف منذ صباح األمس أحياء التضامن 
غارة جوية يضاف إليها القصف بما يزيد عن  85ومخيم اليرموك والحجر األسود والقدم بأكثر من 

 أرض. -صاروخ أرض  23برميل متفجر و 24

 



 

ق، ناشد ناشطون في البلدات المجاورة لمخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق وفي ذات السيا
جميع الجهات اإلغاثية الدولية واألهلية ببذل جهودها إلغاثة عشرات العوائل النازحة من مخيم 
اليرموك إلى بلدات يلدا وببيال وبيت سحم هربًا من القصف العنيف والكثيف الذي يستهدف المخيم 

 السادس على التوالي.لليوم 

وبحسب ما ورد للمجموعة فإن جميع من تمكن من أهالي المخيم من النزوح لم يستطيعوا أن يحملوا 
معهم أيًا من أغراضهم الشخصية مما فاقم من معاناتهم، يضاف إلى ذلك أن معظم األهالي ال 

عظمهم كان يعيش يمتلكون أي مبالغ مالية تساعدهم على تأمين حاجاتهم األساسية حيث أن م
يومًا، مما أجبر  1740تحت حصار مشدد من قبل النظام والمجموعات الفلسطينية منذ أكثر من 

 العديد من العوائل على البقاء في الطرقات دون تأمين أدنى متطلبات المعيشة.

 ومن جانبها، شككت قيادات في تحالف قوى المقاومة الفلسطينية في سورية في اجتماع عقدته يوم
أمس االثنين في دمشق لمناقشة الوضع في مخيم اليرموك والمستجدات السياسية، بصحة األنباء 
الواردة التي تتحدث عن دمار كبير لحق بمخيم اليرموك، جراء العملية العسكرية التي يشنها النظام 

ن مخيم السوري على المخيم وبلدات المنطقة الجنوبية لدمشق، إال أن شهود عيان خرجوا حديثًا م
اليرموك أكدوا أن أغلب حارات وجادات المخيم قد لحقها الدمار جراء الغارات الجوية والقصف 
المستمر على اليرموك منذ ستة أيام، منوهين إلى أن دمار كبير وواسع أصاب منازل المدنيين في 

رموك الرئيسي ومحيط دوار فلسطين وشارع الي 30وشارع الـ 15شارع المغاربة والقدس والمنصورة والـ
 وعين غزال والعروبة بدمار شبه كامل. 

بدوره، اعتبر أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وأمين سر تحالف فصائل المقاومة 
السورية "إن هناك مبالغة في األنباء التي « الوطن»الفلسطينية خالد عبد المجيد، في تصريح لـ

رموك، معتبرًا أنها تأتي ضمن محاوالت جهات خارجية تحدثت عن أن دمارًا هائاًل لحق بمخيم الي
معادية من أجل اإلساءة للدولة السورية والفصائل، معتبرًا العمل العسكري الذي يجري في جنوب 
دمشق، انتصار كبير للعاصمة لكونه سيطهرها من فلول اإلرهاب وسيؤدي إلى نتائج سياسية مهمة 

 في أي تحركات سياسية قادمة".



 

على هامش االجتماع، أكد األمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير « الوطن»ح لـوفي تصري
القيادة العامة طالل ناجي، أنه كان من المقرر أن يتم تنفيذ االتفاق الذي أبرم يوم  -فلسطين 

الخميس الماضي بين الجيش العربي السوري وتنظيم داعش اإلرهابي برعاية من الجانب الروسي 
بخروج مسلحي التنظيم وعائالتهم في موعد أقصاه الساعة السادسة من مساء ذاك اليوم  والقاضي

 من جنوب العاصمة إلى منطقة في البادية السورية قريبة من السخنة.

، «جبهة النصرة سابقاً »كما يتضمن االتفاق بحسب ناجي خروج مسلحي تنظيم هيئة تحرير الشام 
ق وتراجعوا عن التزامهم بما وافقوا عليه في المفاوضات، حيث نكثوا االتفا»لكنه في ذاك المساء 

كان الجيش قد وجه لهم إنذارًا في حال لم يلتزموا، ببدء المعركة والتي بدأت بالفعل الساعة السادسة 
 «.مساء

وفي موضوع ذي صلة، نشرت وكالة أعماق المقربة من تنظيم داعش صورًا ووثائق تعود إلى 
نظام، وذلك جراء االشتباكات العنيفة المندلعة في جنوب دمشق منذ بدء العملية مقاتلين من قوات ال

، 2018ابريل  -نيسان  19العسكرية التي شنها النظام السوري على بلدات جنوب دمشق يوم 
 –القدم  –الحجر األسود  –بهدف طرد تنظيم داعش والسيطرة على جنوب دمشق )مخيم اليرموك 

 والعسالي(. –التضامن 

 
وباالنتقال إلى جنوب سورية، حيث تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية لقصف 
بعدد من قذائف الهاون وطلقات المضادات األرضية من قبل النظام استهدفت مناطق متفرقة من 
المخيم، اقتصرت أضرارها على الماديات، تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات وصفت بالعنيفة بين 

لنظام من جهة، وفصائل المعارضة السورية المسلحة استخدمت فيها األسلحة المتوسطة قوات ا
 والثقيلة.



 

من جانبه أشار مراسل مجموعة العمل، إلى أن مخيم درعا يتعرض يوميًا إلى قصف عنيف من 
من  %80قبل قوات النظام باألسطوانات المتفجرة والقذائف الصاروخية، ما تسبب بتدمير حوالي 

 ه ومنازله.أحيائ

الفتًا إلى أن المتبقين من سكان المخيم بداخله يعانون من فقدان الخدمات األساسية وشح 
المساعدات اإلغاثية، نتيجة الحصار المفروض عليهم من قبل قوات النظام، كما يشتكون من 

 ( يومًا.1475استمرار انقطاع المياه منذ أكثر )

 

 لجان عمل أهلي

ابريل  -نيسان  23أفاد مراسل مجموعة العمل أن حملة الوفاء األوروبية قدمت يوم االثنين 
مساعدات غذائية وإغاثية ألهالي مخيم اليرموك النازحين في بلدة يلدا جنوب دمشق، وذلك ضمن 

لة الحملة التي أطلقتها يوم أمس االثنين تحت عنوان "اغيثوا أهالي مخيم اليرموك، حيث وزعت الحم
 شخص. 800مطبخها الخيري على أكثر من  -في يومها األول وجبات غذائية من خالل 

بدورها أكدت الحملة على أنها ستستمر بإغاثة أهالي مخيم اليرموك لمدة أسبوع، وستسعى حملة 
الوفاء من خاللها إلى توزيع الفرشات والمستلزمات الشخصية ومستلزمات األطفال على منكوبي 

، كما أنها ستستأنف تجهيز مراكز إليواء المنكوبين وتأمينهم الستيعاب أكبر عدد سكان اليرموك
 من الالجئين.

 



 

 2018ابريل  -نيسان  24فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3722) •
 ( امرأة.465)

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

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1740يدخل يومه )

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

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1475انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1324)

( يومًا، ودمار أكثر 571يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي. %80من 

، في حين 2016سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ( ألف الجئ فلسطيني85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


