
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناشطون يستهجنون صمت الفصائل الفلسطينية تجاه ما يحصل في مخيم اليرموك بدمشق. •

 أيام. 7مسناً من أبناء مخيم اليرموك اعتقلهم النظام منذ أكثر من  20تجدد المناشدات المطالبة باإلفراج عن  •

 مناشدات إلخراج جثامين عائالت فلسطينية ال تزال تحت االنقاض في مخيم اليرموك. •

 بيان صادر عن أبناء مخيم اليرموك المهجرين قسراً إلى الشمال السوري. •

 "التعفيش يأكل األخضر واليابس بمخيم اليرموك المنكوب"

 2029 العدد:
25-05-2018 



 

  آخر التطورات

انتشرت في اآلونة األخيرة صور وفيديوهات على موقع التواصل االجتماعي تظهر عناصر 
النظام السوري وهم يقومون بسرقة منازل وممتلكات الالجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك، 

 دون وجل أو خوف أو حسيب أو رقيب.

ر في شاحنات كبيرة حيث يقوم عناصر النظام بفرز المسروقات وتحميلها على عينك يا تاج
وإخراجها لبيعها في أسواق دمشق، فيما أظهرت فيديوهات حالة اإلحباط واالستياء الذي أصيب 
بها سكان مخيم اليرموك وهم يشاهدون أثاث منازلهم ومالبسهم وأغراضهم الشخصية تعفش أمام 

ة بين أحد أعينهم دون أن يستطيعون فعل شيء، ففي حادثة تدلل على ذلك حدثت مشادة كالمي
أبناء اليرموك من إعالميي لواء القدس مع أحد عناصر النظام الذين يقومون بسرقة منزله أمام 

"خذ كل شيء بس دعني أصور  ه:لعينه، وهو غير آبه لذلك فقط يريد تصوير بيته ويقول 
 منزلي".

 
نهبون وفي حادثة أخرى دخل مسنان لرؤية منزلهما في مخيم اليرموك فوجدا عناصر النظام ي

أغراض بيتهم فقالوا لهم إن هذه أغراضنا دعوها، إال أنه ما كان من عناصر العفيشة إال أن قالوا 
لهم أنها أغراض كان يستعملها الدواعش وهي لنا اآلن، مضيفين أما أن تذهبوا من هنا أو نلقي 

 القبض عليكم بتهمة االنتماء لداعش.

السوري المسؤولية الكاملة عما يجري من سرقة من جانبهم حمل أهالي مخيم اليرموك النظام 
من مبانية، كما أدانوا الصمت المريب  %80ونهب واستباحة للمخيم الذي دمر أكثر من 

 للفصائل الفلسطينية الموالية للنظام التي بدل أن تحمي بيوت ابناء شعبها تشارك بسرقته ونهبه.



 

وك لالجئين الفلسطينيين عن استهجناهم وفي ذات السياق، عّبر ناشطون من أبناء مخيم اليرم
لصمت الفصائل الفلسطينية عّما يتعرض له المخيم من تدمير ونهب، معتبرين ذلك تنكرًا للمخيم 

 ولما بذله أهله في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني.

وطالب الناشطون جميع الفصائل الفلسطينية بمختلف توجهاتها االلتزام بمبادئها والعمل على 
حمل مسؤولياتها تجاه المخيم وأهله، معتبرين أن الصمت تجاه ما تعرض له المخيم من تدمير ت

 طال منازل المدنيين والبنى التحتية جريمة بحق الالجئين الفلسطينيين.

فيما دعا الناشطون جميع الفصائل الفلسطينية باتخاذ موقف واضح من تدمير مخيم اليرموك 
جيش النظام، مطالبين إياها بالتحرك لتدارك ما يمكن تداركه في ونهب منازل األهالي علي يد 

 مخيم اليرموك.

 - من إبريل 19يذكر أن مخيم اليرموك كان قد تعرض لحملة عسكرية مكثفة بدأت منذ الـ 
نيسان الماضي تسبب بدمار هائل في منازل المدنيين باإلضافة إلى وقوع العشرات من الضحايا 

ملة يوم االثنين الماضي بإعالن النظام سيطرته الكاملة على مخيم والجرحى، حيث انتهت الح
اليرموك، لتبدأ بعدها حملة نهب لمنازل الالجئين وممتلكاتهم، وسط صمت من الفصائل 

 الفلسطينية.

وفي موضوع ليس ببعد، جدد عدد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك مناشدتهم لكافة الجهات 
مسنًا  20مم المتحدة للضغط على النظام السوري من أجل اإلفراج عن الحقوقية واإلنسانية واأل

مايو الجاري واقتادهم إلى جهة أمنية  - أيار 23من أبناء مخيم اليرموك كان قد اعتقلهم يوم 
 غير معروفة.

 



 

من جانبها قالت مصادر إعالمية لمجموعة العمل إن من بين المعتقلين أعضاء من الهيئة 
ة، مشيرين إلى أنه عرف من المعتقلين األستاذ "فوزي حميد"، واالستاذ "عفيف األهلية الفلسطيني

ابو راشد"، اللذان رفضا مغادرة المخيم طيلة األعوام الماضية وسعيًا لتحييد اليرموك وإعادة أهله 
 إليه.

كما أطلق عدد من أبناء مخيم اليرموك نداء مناشدة عاجلة إلخراج جثث عائالت فلسطينية التي 
شخصًا  30تزال تحت ركام صالة السوار في منطقة العروبة، وبحسب الناشطين أن أكثر من  ال

كانوا يحتمون داخل الصالة عندما قصفها الطيران السوري، خالل عمليته العسكرية التي شنها 
 على مخيم اليرموك والمنطقة الجنوبية.

مر الفلسطيني من الوصول إلى ووفقًا للناشطين أن عناصر النظام السوري منعوا الهالل األح
الصالة من أجل إخراج الجثث، مشيرين إلى أن تلك العناصر قامت بطردهم من المكان 

 وتهديدهم باالعتقال على حد قول الناشطين.

يذكر أن العديد من الالجئين الفلسطينيين لقوا حتفهم تحت االنقاض وأصيب عشرات الجرحى من 
وات النظام السوري األقبية في مخيم اليرموك بالصواريخ النساء واألطفال جراء استهداف ق

الجئًا أغلبهم من النساء  20ما أسفر عن استشهاد أكثر من  ،الفراغية والبراميل المتفجرة
 واالطفال.

 



 

أما في الشمال السوري، فقد طالب الالجئون الفلسطينيون المهجرون قسرًا من مخيم اليرموك إلى 
صل نسخة منه لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أبناء الشمال السوري في بيان و 

والمنظمات الدولية  ،ولجان حقوق االنسان ،الشعب الفلسطيني بشكل عام، والعالم المتمدن
واالنسانية ومنظمة العفو الدولية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ومنظمة التحرير 

ب مخيم اليرموك وتقديم يد العون والمساعدة ألبنائه، الفلسطينية بشكل خاص بالوقوف إلى جان
وذلك من خالل إرسال لجنة تحقيق دولية تحقق في المجازر التي ارتكبها النظام السوري وحلفائه 
من روس وايرانيين بحق أبناء اليرموك، والوقوف على حجم الدمار الذي لحق بالمخيم والذي أدى 

 للعيش أو السكن أو الحياة. الى تدميره بالكامل وجعله غير قابل

 وأكد البيان على ضرورة تقدير قيمة األضرار المادية التي لحقت بمساكن أبنائه التي كانت تأويهم
البنية التحتية وإلزام النظام وحلفائه بدفع التعويضات الالزمة ألبنائه ممن قتلوا أو تضرروا من و 

بناء المخيم الذين هجروا إلى الشمال السوري جراء ذلك، وتقديم المساعدات الالزمة والعاجلة أل
والعمل الجاد على حل مشاكلهم كمهجرين قسرًا إلى الشمال السوري بفعل الدمار واألضرار التي 
لحقت بمنازلهم ومصالحهم وممتلكاتهم في المخيم من جراء هذه الجريمة النكراء والتي اختتمت 

 .تتبعت ذلك من قبل قوى النظام ومناصريه)التعفيش( التي اس مؤخرا بعمليات النهب والسلب

مشددين على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة القاضية بعودة الالجئين الفلسطينيين إلى 
 وخصوصا بعد تدمير مخيم اليرموك. 1948التي هجروا منها عام و  مدنهم وقراهم في فلسطين

ختام بيانهم المجتمع الدولي بتنفيذ هذه  وطالب المهجرون الفلسطينيون إلى الشمال السوري في
المطالب على وجه السرعة، وإيجاد الحل المناسب والمشرف الذي يحفظ كرامة أهالي مخيم 

 اليرموك في كل أماكن تواجده.

الجدير بالتنويه أن مئات الفلسطينيين من أهالي مخيم اليرموك الذين نزحوا إلى بلدات جنوب 
دمشق، اضطروا للخروج قسرًا إلى الشمال السوري خوفًا من االعتقال، وذلك بعد االتفاق الذي 

إبريل المنصرم القاضي  - وقعته فصائل المعارضة السورية مع قوات النظام خالل شهر نيسان
 ج قوات المعارضة السورية مع عوائلهم إلى الشمال السوري.بإخرا

 



 

 2018مايو  -أيار  24فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

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

لنظام السوري بينهم ( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة ل1674) •
 ( إناث.106)

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

 ( يومًا.1505انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
ودمار أكثر ( يومًا، 601يخضع 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 )
 يي سوري.( آالف، وفي غزة ألف فلسطين8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


