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وحالة قلق في بلدة ..اشتباكات في اليرموك بين داعش والنصرة"
 "المزيريب بسبب استمرار محاوالت اغتيال ابنائها

      

 
 

 تشخيص أول حالة إصابة بالتيفوئيد لهذا العام في مخيم اليرموك المحاصر 
  الجئين فلسطينيين في سجن صيدنايا العسكري( 3)مفرج عنهم ينقلون مشاهدتهم لـ 

 "95 "الجئاً فلسطينياً سورياً قضوا خالل شهر شباط الماضي 
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 آخر التطورات
من جهة وجبهة النصرة من جهة أخرى، " داعش" اندلعت اشتباكات متقطعة بين تنظم الدولة

الناشطين داخل اليرموك لمجموعة العمل أن اإلشتباكات جرت على وبحسب ما نقله عدد من 
حاوال اغتيال أحد قادة جبهة النصرة، مما " داعش"خلفية اعتقال جبهة النصرة لعنصرين من تنظيم 

أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بين الطرفين، فيما أكد الناشطون أن مخيم اليرموك 
في شوارع المخيم بعد مقتل " أنصار اإلسالم "ثيف لعناصر شهد في ساعات المساء انتشار ك

ثالثة عناصر أخرين بينهم دمحم نداف أبو و  بالل سلمان أبو خضر أمير جماعة أنصار اإلسالم
 .معاوية

 
شهدت توترًا كبيرًا بعد أن أبرم األخير اتفاق " داعش"يذكر أن العالقات بين جبهة النصرة وتنظيم 

ينص على إخالء المخيم وتسليم سالحه المتوسط والثقيل، حيث اندلعت مع النظام السوري 
، وذلك 6302/ يناير –كانون الثاني/ 03اشتباكات متقطعة في مخيم اليرموك بدمشق،، يوم 

الملقب بأبو سالم العراقي بعبوة ناسفة استهدفته في حي " داعش"بعيد محاولة اغتيال أحد قادة 
 .الحجر األسود المجاور للمخيم

أن اشتباكات متقطعة اندلعت بين عناصر  ،وقد أكدت مصادر خاصة بمجموعة العمل حينها
من أحد مقراتها داخل المخيم " النصرة"بطرد " داعش"، قام عناصر "جبهة النصرة"و" داعش"
، لتعيدها لها الحقًا بعد أن تدخلت أطراف موالية لداعش في أحد (سابقاً -مركز زهر الحنون )

 .اورة للمخيم وعقدت اتفاق تهدئة بين الطرفين نص على إطالق جميع األسرى المناطق المج
إلى ذلك كشف المجمع الطبي في مخيم اليرموك في تقريره يوم أمس، عن تشخيصه ألول حالة 

/ 6/ 62أنه تم كشف الحالة يوم الخميس وأكد  ،لهذا العام( التفوئيد)من اإلصابة بالحمى التيفية 
الفحوص السريرية والتحاليل المخبرية الالزمة، مشيرًا إلى أن مخيم اليرموك بعد إجراء  6302

 .المحاصر عانى العام الفائت من هجمة وبائية اجتاحت مخيم اليرموك والمناطق المجاورة
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وبئة مع اقتراب فصل الصيف، وتواصل الحصار ألمراض واألوأبدى المجمع تخوفه من انتشار ا
ناحية الطبية وعدم وجود المياه الصالحة للشرب، ووجه نداًء إلى على مخيم اليرموك وتدهور ال

جميع المعنيين باالستعداد الالزم بغية السيطرة على المشكلة قبل تفاقمها أو استفحالها وذلك من 
تأمين المضادات الحيوية الالزمة لمكافحة "و "تعقيم مياه الشرب" و" حمالت توعية للسكان"خالل

 ".المرض

 
وباإلنتقال إلى جنوب سورية سادت حالة قلق بين أبناء المزيريب جنوب سورية والتي يقطنها أكثر 

الجئًا فلسطينيًا، بسبب استمرار محاوالت االغتيال والتي وصفها أحد السكان بأنها  0233من 
دها تهدد البلدة، وخاصة أن الفاعل والجهة التي تقف خلفها مجهولة في ظل حالة فلتان أمني تشه

 .المنطقة بّرمتها، وكان آخرها محاولة اغتيال أحد المواطنين أول أمس
أول أمس بالقرب من " ڤان" حيث ذكرت مصادر محلية في المزيريب أنه تم رصد سيارة من نوع 

مفرق منطقة طفس، كاد راكنوها أن يغتالوا أحد المواطنين بعدما تأكدوا أنه ليس بالشخص الُمراد، 
 .ر دون التعرف على أي منهمثم الذوا بالفرا

ويتهم ناشطون، األمن السوري بالوقوف خلف عمليات االغتيال ووضع العبوات الناسفة في 
مناطق سيطرة المعارضة، في حين عزاها آخرون إلى تصفيات تخوضها مجموعات المعارضة 

في مناطق المسلحة فيما بينها، إال أن ناشطين آخرين يتهمون أجهزة استخبارات خارجية تنشط 
 .جنوب سورية

وفي سياق مختلف نقل ناشطون حقوقيون عن مفرج عنهم في سجون النظام مشاهدتهم لثالثة من 
الواقع في قرية صيدنايا الجبلية شمالي " صيدنايا العسكري "أبناء مخيم اليرموك في سجن 

فظ فيصل ، وحا"عمر عبد الرؤوف ناصيف"، و"حذيفة أحمد رحمة" :العاصمة السورية دمشق وهم
وأضاف الحقوقيون أن الثالثة، محكوم عليهم وفق محكمة القابون العسكرية، فيما اليزال " حصوة
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المئات من الالجئين الفلسطينيين في سجون األمن السوري ويتكتم على مصيرهم وأماكن وظروف 
 .اعتقالهم

 
ينيًا قضوا خالل شهر الجئًا فلسط" 25"وبدوره أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن 

الجئًا نتيجة التفجيرات التي استهدفت منطقة السيدة زينب " 05"بينهم  ،6302/فبراير  –شباط 
أربعة ضحايا توفوا تحت و  الجئًا جراء إصابتهم بطلق ناري،" 00"و ,6302/  60/6يوم 

اص التعذيب في سجون النظام السوري، بينما سقط أربعة آخرون اثر القصف، والجئ برص
 .قناص

فبراير  -فيما أشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر شباط 
الجئين، ( 4)في دمشق وحدها قضى : الفائت توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي

الجئين قضوا في حلب، ( 0)، وآخرين في درعا( 0)و آخرين في ريف دمشق،( 40)إضافة إلى 
 .والجئ في الالذقية

 
 2102/ آذار ــ مارس / 2/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 (02233 )الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن. 
 (46,233 )الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان. 
 (2333 ) لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة

 .6302يوليو 
  ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 20.6)أكثر من- 

 .6302كانون األول 
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 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك
 (240)يومًا، والماء لـ ( 0320)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 550)لليوم 

 .ضحية( 002)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة

 .يوم على التوالي( 042)
 يوم بعد سيطرة مجموعات ( 0343)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات

 .المعارضة عليه
 من مبانيه%( 23)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 230) حوالي: مخيم درعا. 
 الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
 استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح

 (.خان الشيح -زاكية )ثناء طريق باست


