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وقصف واشتباكات في ..قضاء الجئة فلسطينية على الحدود التركية"
 "مخيم اليرموك

 

 
 

 خروج مجموعة من طالب اليرموك لتأدية امتحان سبر المعلومات 

  براميل متفجرة على محيط مخيم خان الشيح  4الطائرات السورية تلقي 

 استمرار معاناة أهالي مخيم جرمانا جراء عدم توفر الخدمات األساسية 

 اإلفراج عن ثالثة عناصر من مجموعة لواء القدس في مخيم النيرب 

 اعتقال أحد أبناء مخيم العائدين بحمص 

 ل ً ً فلسطينياً سوريا مخابرات الجيش اللبناني بحجة مشاركته في فتح تسلم الجئا
 اشتباكات مخيم عين الحلوة

 
 
 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 ضحايا
على " ميادة يوسف نوراج"قضت الالجئة الفلسطينية 

الحدود التركية، أثناء سفرها إلى تركيا فرارًا من جحيم 
الحرب في سورية، حيث أرجع األطباء سبب الوفاة إلى 

عقد الثالث من احتشاء عضلة القلب، ُيشار أنها في ال
عمرها وهي من سكان مخيم اليرموك كانت قد نزحت 

 .إلى مخيم خان دنون
 

 آخر التطورات
شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق اندالع اشتباكات عنيفة 

النصرة وجبهة " داعش"بين المجموعات الفلسطينية المسلحة من جهة، وتنظيم الدولة اإلسالمية 
من جهة أخرى، حيث تركزت المواجهات في منطقة المحكمة وساحة الريجة، ترافق ذلك مع 
قصف المخيم بعدد من القذائف الصاروخية استهدفت محيط المدينة الرياضية اقتصرت أضرارها 
على الماديات، إلى ذلك شهد اليرموك يوم أمس خروج مجموعة من الطالب المحاصرين داخله 

حان سبر المعلومات والعودة إليه، حيث تولت الهيئة الوطنية داخل المخيم إتمام لتأدية امت
 .الترتيبات لذلك

 
 متحا  االلتأدية  في مخيم اليرموكخروج الطالب 

أما في ريف دمشق ألقت مروحيات النظام السوري أربعة براميل متفجرة على محيط مخيم خان 
الشيح لالجئين الفلسطينيين حيث انفجر اثنان منها، مما سبب حالة من الخوف والهلع في 
صفوف أبناء المخيم وخاصة األطفال والنساء، وأحدثا دمارًا في المنازل، فيما استهدف الجيش 
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أمس بالرشاشات الثقيلة طريق زاكية خان الشيح، وهو الطريق الوحيد الذي يربط  السوري ليل
مخيم خان الشيح بالمناطق المحيطة، تزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش السوري 

 .ومجموعات المعارضة المسلحة
رار انقطاع خان الشيح الشريان الوحيد الذي يغذي أبناء المخيم مع استم-ويعتبر طريق زاكية

هو األخطر بالنسبة لألهالي حيث يتعرض دومًا الستهداف الجيش السوري، وقد و  جميع الطرق،
طريق "سقط العديد من أبناء المخيم ضحايا خالل مرورهم عليه حتى أطلق أبناء المخيم عليه 

 ."الموت
اث ضحية من سكان مخيم خان الشيح قضوا خالل أحد 431وكانت مجموعة العمل قد وثقت 

 .الحرب في سورية

 
 محيط مخيم خا  الشيحاستهداف 

الذي يبعد ثمانية  -في غضون ذلك حالة من االستقرار النسبي يعيشها سكان مخيم جرمانا 
، -كيلومترات عن العاصمة السورية دمشق، ويقع على الطريق المؤدي إلى مطار دمشق الدولي

األساسية وخدمات البنى التحتية، كما يشتكي من إال أن سكانه يعانون من عدم توفر الخدمات 
وكذلك  ،ارتفاع إيجار المنازل وازدياد الطلب عليها، مما دفع األهالي للعيش في ظروف خانقة
 .ترتفع نسب البطالة في وقت تقل فيه المساعدات المقدمة من الهيئات الخيرية واألونروا

بب حركة النزوح الكبيرة من المخيمات الفلسطينية يجدر التنويه أن المخيم يشهد ازدحامًا كبيرًا بس
 .في دمشق

صباح يوم " عالء درويش"وباالنتقال إلى حمص اعتقلت قوات األمن السوري الشاب الفلسطيني 
في مخيم العائدين بحمص، حيث قام عناصر من فرع األمن السياسي باعتقاله  5142/8/58

د الثالث من العمر، من أهالي مدينة صفد في واقتياده إلى جهة مجهولة، وهو في نهاية العق
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معتقاًل من أبناء مخيم العائدين بحمص اليزال  478يشار أن مجموعة العمل وثقت  ،فلسطين
 .مصيرهم مجهوالً 

وفي سياق متصل أفرج األمن السوري عن ثالثة الجئين من أبناء مخيم النيرب بعد أيام من 
 "عبد هللا سحتوت"و "ياسر عبد الرحيم: "ألمن السوري وهم اعتقالهم على أحد الحواجز التابعة ل

إحدى المجموعات " لواء القدس"وهم عناصر محسوبة على ما يسمى مجموعة " أبو علي رافع"و
 .الموالية للنظام السوري وتقاتل على عدة جبهات إلى جانب الجيش السوري

تأتي في سياق تصفية حسابات  جدر اإلشارة إلى تأكيد عدد من الناشطين أن تلك االعتقاالت
 .داخلية بين المجموعات واللجان التابعة للنظام السوري في تلك المناطق

 
 لبنا 

قامت حركة فتح في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان بتسليم الالجئ الفلسطيني السوري علي ش 
اندلعت في إلى مخابرات الجيش اللبناني، وذلك بحجة مشاركته في االشتباكات األخيرة التي 

وأضاف مراسلنا من داخل المخيم أن قيادة فتح  ،وحركة فتح" جند الشام"المخيم بين تنظيم 
سلمته عند حاجز الجيش على مدخل المخيم وذلك بعد اتهامه بالمشاركة في االشتباكات إلى 
جانب جند الشام على خلفية محاولة اغتيال مسؤول األمن الوطني الفلسطيني في مخيم عين 

لوة سعيد العرموشي، مما أضطر مئات أهالي المخيم والعائالت الفلسطينية السورية للنزوح الح
 .إلى خارجه خوفًا على حياة أطفالهم وحياتهم

 
 5132/ أغسطس  -آب / 13فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

سوريًا في الجئًا فلسطينيًا ( 125111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 425211) •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0111)لبنان، 

 .5142لغاية يوليو 
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 .صلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرةو  ألف الجئًا فلسطينيًا سورياً ( 30)أكثر من  •
مة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العا: مخيم اليرموك •

( 321)يومًا، والماء لـ ( 801)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 791)لليوم 
 .ضحية( 481)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 025)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 823)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : دراتمخيم حن •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 71)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 197)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .القتصادية فيهااستمرار األزمات ا
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


