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 (( حدث األسبوع))  
 

عتقال والتشريد التي طالت السوريين في ثورتيم، حيث تعرضت سورية من آلة القتل والتدمير واألسمم فمسطينيو لم ي  
مخيماتيم ألعنف أشكال العنف من قبل قوات النظام بعد مشاركتيم المباشرة أو غير المباشرة في الحراك الثوري، بدءا 

أعتى  استخدمت ضدهاليرموك في دمشق، والذي وانتياًء بمخيم  ،ة الالذقية ظفي محاف "الرمل الجنوبي"مخيم من 
أرض ذات التدمير الشديد، كما  –، من القصف بالدبابات والياون والطيران الحربي، وانتياًء بصواريخ أرض األسمحة

  حدث ذلك من عدة أيام خمت.
.سبوعاد الشيداء والضحايا خالل ىذا األفي نياية التقرير بعد استعراض ألعد الحدثوسنفّصل في ىذا      

------------------------------------------------------------------- 

:شهداء األسبوع  

0202 - 7 – 02وحتى تاريخ  0202 – 7 – 02من تاريخ     * 

منيم (  276تّم توثيق ) حيث ( شييدًا ، 200توثيق )ياكات في سوريا خالل ىذه الفترة استطاع مركز توثيق االنت 
( تم توثيقيم بالفيديو بينما  002( تم توثيقو بالصورة , و )  076 , )( كمجيولي اليوية شييداً  042توثيق )،  و باالسم

( بالخبر فقط . 024تم توثيق )   

 األحدحيث وصل ذورتو في يوم  (يوميًا  شييداً  00714 سبوع ليصل العدد وسطيًا إلى )ع الشيداء عمى كافة أيام األتوزّ 
. ( شييداً 022الشيداء )بمغ عدد ف 0202 – 7 – 00  
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قضوا نتيجة من ( أّما نسبة % 4017)  ورصاص القناصة بمغت نسبة الشيداء الذين قضوا نتيجة إطالق النار *     
( ، وبمغت نسبة الذين استشيدوا نتيجة القصف بالطيران الحربي %22 ) – مدفعي، ىاون، راجمات صواريخ –القصف 

(0214 %).  

 

 

طفاًل (  32 ( وبمغ عدد الذكور األطفال )%  2017( أي بنسبة ) 270الشيداء من الذكور البالغين )بمغ عدد     * 
( وبمغت نسبة األطفال من  % 213 بنسبة )شييدة ( أي  72وبمغ عدد اإلناث البالغات ) (، % 214 بنسبة ) أي 

.( % 210بنسبة )شييدة ( أي 07 اإلناث )  
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(  %0212بنسبة )شييدًا ( أي  027العدد )سقوط العدد األكبر من الشيداء حيث بمغ  دمشقمحافظة ريف شيدت 
(. %0210 بنسبة )شييدًا (  026 ) درعاثم (  % 0414 شييدًا ( بنسبة ) 006) ادلب تمتيا   
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سبوع (()) حدث األ  

 

 مخيم اليرموك بين القصف والحصار 

 

 

 

 صورة ممتقطة من شارع فمسطين - ساحة الطربوش – وتبين حجم الدمار والخراب نتيجة االشتباكات

  والقصف من قبل قوات النظام 
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 :مقدمة

كم حيث يقع  2ن في سوريا،  ويبعد عن مركز محافظة دمشق حوالي يُيعتبر "مخيم اليرموك"  من أكبر التجمعات لالجئين الفمسطيني 
من  سكانو عمى الالجئين الفمسطينيين فقط، بل يضّم عدد كبيراً  قتصرضمن حدود دمشق إداريًا، ويتميز بكثافتو السكانية، حيث ال ي

 في مجريات وأحداث الثورة السورية. تأثير كبيرالسوريين أيضًا، وكان لو 

والمعيشي واإلغاثي ثيق االنتياكات في سوريا باالتصال بعدد من النشطاء الميدانيين، الذين يعايشون الوضع اإلنساني قام مركز تو 
 والعسكري يوميًا، وخاصة ما يتّم من قتل وتدمير بحق المدنيين الموجودين في الحي.والطبي 

 الشهادة األولى: -((  0

 إتحاد شبكات اخبار المخيمات الفمسطينية :سم اعالمي باإلالناطق  ( أبو محمد المقدسي)

 يصف أبو محمد المخيم، فيقول:

بعدما  ،وذلك بعد قصف قوات النظام لممخيم بطيران الميغ بيوم واحد 0200-00-02بدأ الحصار عمى مخيم اليرموك منذ تاريخ      
إلى يومنا ىذا، عممًا أن المخيم قبل عممية الحصار كان قد  اً ازداد دخول عناصر من الجيش الحر إلى المخيم، ومازال الحصار مستمر 

ألف نازح من مختمف المناطق السورية، و تحديدًا من جنوب العاصمة،  إضافة إلى أىالي الغوطة الشرقية،  222استقبل أكثر من 
المغادرة مع نسبة كبيرة من سكان ن إلى جبيات القتال اضطر معظم النازحي ومناطق محافظة حمص، ولكن وعند تحّول المخيم إلى أحد

راكز المخيم نفسو. النازحون إما عادوا إلى أماكنيم األصمية أو انتقموا إلى مناطق أكثر أماناً، أّما أىالي المخيم نفسو،  فانتقموا إلى م
ق دمشق األكثر أمنًا،  ونسبة لمحياة في مناط االنتقال تابعة لألمم المتحدة وقسم كبير منيم سافر إلى دول مجاورة ، وعدد منيم قرر 

 ألفًا،  رغم أن عدد السكان األصميين لممخيم يتجاوز مميون ونصف المميون نسمة. 22ليست بالكبيرة بقيت في المخيم لم تتجاوز 

 يتابع أبو محمد :

منو تحت سيطرة الجيش الحر بما فيو  % 22دمشق حيث أن ما يقارب نسبة  دينةالمخيم يعد من المناطق الشبو محررة في م     
وبقية مناطق الحي،  وال يسيطر لمنظام إاّل عمى شارع فمسطين، الذي تتواجد فيو بمدية اليرموك و التي تقع  22شارع اليرموك، وشارع 

خ غراد  وقد بمغ بالقرب من شارع نسرين، مما دفع قوات النظام إلى القصف المستمر عمى المخيم، حتى أنو تم قصف المخيم بصواري
 مصابًا معظميم بحاالت حرجة. 43شييدًا وأكثر من  03عدد شيداء القصف بصاروخ غراد ىذا األسبوع  أكثر من 
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 :ويضيف قائال 

يتعرض مخيم اليرموك منذ أكثر من اسبوعين لعممية عسكرية عنيفة، يقودىا "أحمد جبريل" مسؤول "الجبية الشعبية القيادة العامة" "      
قصف بالغازات السامة وعدد كبير من القذائف تجاوز مشبيحة شارع نسرين، حيث تعّرض خالليا المخيم ل وعناصر من النظام السوري و

قذيفة سقطت عمى مختمف مناطق المخيم، إضافة إلى اشتباكات يومية ال تنقطع عمى مختمف محاور المخيم، وخاصة في شارع  222
إضافة إلى شارع فمسطين. ورغم ذلك فمم يستطع النظام وعناصر القيادة العامة بالتقدم ولو شبرًا واحدًا  22اليرموك، وشارع راما، وشارع 

 االعالم ومواقع التواصل االجتماعي لمنظام عن تقدمو الكبير في المخيم. وسائللداخل المخيم، عمى الرغم من األخبار التي تناقمتيا 

أىالي المخيم الصامدين وتخوف من مجازر عمى شاكمة المجازر التي ارتكبيا النظام في داريا ولكن ىناك حالة من الرعب والترقب من 
وجديدة عرطوز بريف دمشق والبيضا في بانياس، أما بالنسبة لمجيش الحر والناشطين فيناك استبسال عمى مختمف جبيات القتال لمنع 

 النظام من اقتحام مخيم اليرموك.

 الجيش الحر وقوات النظام في المخيم، قال المقدسي : وعند سؤاله عن الهدنة بين

مخيم اليرموك عدة اتفاقيات قام النظام السوري بنقضيا جميعًا وخرقيا، وال امكانية أبدًا لمتوصل  إلىمنذ دخول الجيش الحر  تحصم    
ن إعادة التيار الكيربائي وخطوط ععو ين وقنصيم، أضف إلى ذلك امتناإلى اتفاق بسبب عدم التزام النظام بالتوقف عن قصف المدني

الياتف واإلنترنت وفك الحصار الطبي واإلغاثي عن المخيم، و كل ما تّم الحديث عنو ىو مجرد تصريحات إعالمية من طرف النظام 
 السوري.

الي في وضع يرثى يعيش مخيم اليرموك أسوء حاالتو في ىذه األيام، حيث الحصار المطبق منذ أكثر من سبعة أشير جعل األى     
عن العمل وعدم تواجد مردود مالي دائم  ولو، مع انعدام دخول أي من المستمزمات الغذائية إلى المخيم، إضافة إلى توقف من بقي داخم

لمعائالت، كما أن الفصائل الفمسطينية  والمنظمات الدولية لم تكن عمى مستوى ما حصل في مخيم اليرموك ولم تقدم ألىمو الدعم 
بسبب وجود   المناسب، كما سجل ضعف الدعم من جانب العاممين بالمجال اإلغاثي في الثورة السورية، في مجال دعم أىالي المخيم

وىذا  األمر خاطئ بنسبة كبيرة حيث أن الدعم الذي يصل إلى األىالي ال يكفي   -عمى حد زعميم  -مصادر تمويل "أخرى"  ليم  
أشير رغم أن سعر "ربطة  2ليرة سورية لمفرد الواحد، في كل  0322مسمتزمات المعيشة الرئيسية، حيث لم تتجاوز المبالغ أكثر من 

 ليرة سورية وجميع المستمزمات الغذائية تباع بأضعاف سعرىا في المناطق المحررة . 032م اليرموك حوالي الخبز" في مخي

لى إأشير عن مختمف القطاعات الحيوية والخدمية، ما دفع أىالي المخيم  4الكيرباء مقطوعة في مخيم اليرموك منذ اكثر من      
لكيربائية التي تستيمك وقودًا كثيرًا، وذلك من أجل تشغيل المشافي والمساجد و بعض االعتماد عمى مصادر طاقة بديمة مثل المولدات ا

 األمور الحيوية.
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حتى أبسط المستمزمات الطبية إضافة إلى  يصموأّما الوضع الطبي فيو أسوأ من الوضع المعيشي، حيث أن الحي ومنذ بدء الحصار لم 
لكل المخيم، إال أنو استشيد قبل حوالي الشير والنصف نتيجة القصف الذي استيدف  عدم تواجد إال طبيب واحد فقط كان يقدم الخدمات

 .اص الستائر وتعقيميا لصنع شاش منيوقمة اإلمكانيات دفعت المسعفين الطبيين إلى ق  .المخيم

 

 بعض الفيديوىات ألحداث مخيم اليرموك

 ضحايا  القصف بصواريخ غراد عمى المخيم

http://www.youtube.com/watch?v=rmZ8wbYpjtA 

http://www.youtube.com/watch?v=D3hGTAva2QA 

 

 فٌدٌوهات طبٌة

http://www.youtube.com/watch?v=2HtXGSPgHMM 

http://www.youtube.com/watch?v=QLjQRPYlOqM 

http://www.youtube.com/watch?v=SMeluTK_tvY 

http://www.youtube.com/watch?v=5NTN5FCPzVg 

 

 انتهت الشهادة

 

 

     *     *     *     *     *     * 
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الشهادة الثانية: -((  0  

  1"مخيمجي حر" الممقب باسمالناشط 

حتى و الطبي أو واإلغاثي أالمعيشي  أكان من الجانبمن جميع النواحي سواء  وضع كارثيفي يعيش المخيم     
أرض بطريقة  - رضباكات لم تتوقف والقصف المستمر من قبل النظام بصواريخ أاالشتأن الوضع العسكري حيث 

نو يستيدف أماكن ومناطق محددة وبشكل ممنيج جدًا.أحيانًا وأحيانًا أخرى فإ عشوائية  

عمى بناء سكني بجانب فرن حمدان وقد أدى إلى استشياد  أرض - أرض ط صاروخ سق  0202 - 7 – 04بتاريخ 
وبتاريخ   إضافة إلى العشرات من الجرحى وأدى إلى ما أدى إليو من تدمير ىائل باألبنية المجاورة،  شييداً  03  

 بصواريخ أرض أرض ولكن مبنى سكني يقطنو عدد من العائالت وذلك بسبب قصف المخيمانيار  0202 – 7 – 02
 و األسماءالحقيقي أم ىناك ولحد اآلن لم يعرف العدد النظا ةبسبب تمركز قناص ، الضحايا عشرات تعذر اخراج

.لمضحايا  
                                                           
1
 نتحفظ على أسماء الشهود لسالمتهم األمنٌة 
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انييار ىذا المبنى: فيووقد زودنا بفيديو يظير    

https://www.youtube.com/watch?v=1o9k52oylkg 

 "راما"قوم قوات النظام بقصف أبنية محددة كما حصل في شارع تحيث  عمى المخيمنسبة لمقصف الممنيج أما بال     
قوات حيث تم تدمير أربع مباني وذلك بالقصف المتواصل عمييا من الدبابات المتمركزة أماميا وذلك لكشف المنطقة ل

:في التضامن سابقا  "شارع الدعبول"و  "حي زليخة"كما حدث في  مالنظا  

 

http://www.youtube.com/watch?v=gqcvS3vSOOU&feature=youtu.be 

وىو  لواء تركمان الجوالنوثق شييد من  يثلسامة حقام أيضا بقصف المخيم بالغازات ا بل النظام بذلك  ولم يكتف     
:عماد محمد عمي  

http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/88093 

http://www.youtube.com/watch?v=lwWz3uQ4260 

  

من المستمزمات الطبية  تخموا تماماً تكاد إلى جانب القصف المستمر وازدياد عدد الشيداء والجرحى فإن المشافي      
 كما الحال في مشفى فمسطينو بشكل مستمر نداءات استغاثة وجميع المشافي توجّ الطبية المختصة،  دراألساسية والكوا

بنفس التاريخ استشيدت  و وكما أن 0202 – 2 – 07بتاريخ  "الطبيب أحمد حسن"الذي استشيد جراحيا الوحيد وىو 
بالكادر الطبي رغم  حاد مما أدى إلى نقص 0202-2-02في   د"مازن سع"والمسعف  "خاتون الفي االحمد"الممرضة 

.أصالً عدده  قمة  
من السكان الذي يقومون باالستمرار في العيش ولم يبق إال القميل  المخيم لنازحين منوخالل ىذا الحصار زاد عدد ا     

 ، رغم قمة المواد اإلغاثية وندرتيا.متحديين صعوبة الحياة

 انتهت الشهادة
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مخيم اليرموكلصورة مأخوذة عن طريق القمر الصناعي تبين الموقع الجغرافي  -  

 

التي شهدها االسبوع المنصرم:الحاالت الفردية  بعض  

استشيدت نتيجة قصف قوات النظام عمى   -  سنة ثانية –كمية اآلداب –طالبة جامعية أمينة عثمان( ) الشييدة  (( 0
 منطقة السريان في حمب :

http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/88748 
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استشهدت مع شقٌقها جراء قصف قوات النظام على مدٌنة  دمشق: مخٌم الٌرموك , (أحمد محمدفاطمة )  الطفمة ةالشييد((  0

: كانت نازحة , فلسطٌنٌة الجنسٌة جاسم بدرعا حٌث  

http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/88684 

 

النظام على مدٌنة جاسم استشهد مع شقٌقته جراء قصف قوات  دمشق: مخٌم الٌرموك , (محمود أحمد محمد) الطفل الشييد (( 2

 بدرعا حٌث كان نازحا , فلسطٌنً الجنسٌة

 

http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/88678 
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برصاص قناصة النظام أثناء تغطٌته حلب, (يوسف علي المطير " أبو مضر " )اإلعالمي  الشييد (( 4  

  لمعركة رص الصفوف 

http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/details/martyrs/88208 

 

 

 

ألي استفسار أو تساؤل؛ يرجى مراسمتنا عمى البريد اإللكتروني 
 التالي:

sy.info-editor@vdc 

 

 تقاريرنا السابقة بالمغة العربية يرجى زيارة الرابط التالي: لإلطالع عمى
sy.info/index.php/ar/reports-http://www.vdc 

 

تقاريرنا السابقة بالمغة اإلنكميزية يرجة زيارة الرابط  لإلطالع عمى 
 التالي:

sy.info/index.php/en/reports-http://www.vdc 

 


