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انفجار عبوة ناسفة في مخيم اليرموك يودي بحياة عنصرين سابقين في "
 "وجرح عدد من المدنيين" النصرة"

      

 
 

 تجدد القصف على محيط مخيم خان الشيح، وسط تفاقم األزمات المعيشية فيه. 

  الثالث على التوالي، سقوط القذائف على المنفذ الوحيد بين مخيم النيرب ومدينة لليوم

 .حلب

  هيئة فلسطين الخيرية تستمر بتقديم خدماتها الطبية للعائالت الفلسطينية النازحة من مخيم

 .اليرموك
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 التطورات آخر 

بمخيم اليرموك  انفجرت عبوة ناسفة مجهولة المصدر أمس األول األربعاء في شارع القدس
جنوبي العاصمة السورية دمشق، األمر الذي أدى إلى قضاء قياديين اثنين سابقين في تنظيم 

 .، باإلضافة إلى عدد آخر من المدنيين”فراس القشي”و” أبو بالل حجيرة“جبهة النصرة هما 

وأوضحت مصادر من مخيم اليرموك أن الجرحى نقلوا إلى المشفى الميداني في حي الحجر 
لتلقي العالج، علمًا أن منطقة شارع القدس " داعش -تنظيم الدولة"األسود المجاور للمخيم معقل 

 .التي زرعت فيها العبوة الناسفة خاضعة لسيطرة التنظيم

، فكا ارتباطهما عن جبهة النصرة، ”فراس القشي”و” أبو بالل حجيرة“الجدير بالذكر أن المدعوين 
 .يوماً  56ن تنظيمي الدولة وجبهة النصرة قبل منذ بدء المعارك في المخيم بي

 
إلى ذلك أفاد شهود عيان من داخل المخيم، أن عناصر التنظيم باشروا بحفر أنفاق بين األبنية 

كتائب البراق،  –السكنية في المناطق الخاضعة لسيطرة جبهة النصرة وحركة أبناء اليرموك 
حفر " والنصرة" داعش"يمان المتصارعان في المخيم تمهيدًا لتفخيخها وتفجيرها، فيما يواصل التنظ

منازل األهالي وفتح الجدران في محاوالتهم المستمرة للسيطرة على مناطق وأبنية سكنية بعيدًا عن 
 .رصاص القناصة

يومًا في معظم  56تتواصل منذ " جبهة النصرة"و" داعش -تنظيم الدولة"يذكر أن اشتباكات 
لى قضاء وجرح عدد من المدنيين وتضييق الخناق عليهم وتقييد أحياء مخيم اليرموك، أدت إ
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حركتهم لجلب احتياجاتهم األساسية اليومية، مع اإلشارة إلى أن قوات النظام السوري مدعومة 
يومًا على التوالي، ( 3801)بمجموعات فلسطينية موالية لها تحاصر مخيم اليرموك منذ حوالي 

يومًا على التوالي، بشكل تام وتمنع ( 511)ومًا، والماء لـ ي( 3311)وتقطع عنه الكهرباء منذ 
 .إدخال الطعام والدواء إليه كما تمنع أهله من الدخول أو الخروج عبر مدخله الرئيسي

جددت الطائرات الحربية السورية استهدافها  ،كم من العاصمة دمشق( 56)وعلى بعد حوالي 
للقرى المجاورة لمخيم خان الشيح بريف دمشق، حيث استهدفت بلدة الديرخبية بما ال يقل عن 

براميل متفجرة، يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار حواجز الجيش السوري النظامي بإغالق كافة ( 0)
له، األمر الذي أدى إلى تفاقم المعاناة اإلنسانية الطرقات الواصلة بين المخيم والمناطق المجاورة 

والصحية داخل المخيم، حيث يعاني المخيم من نقص حاد بالمواد الطبية واألدوية حتى اإلسعافية 
 .منها

يذكر أن مخيم خان الشيح ال تصله أية مساعدات أو قوافل إغاثية من مختلف الجهات الدولية كـ 
 .ة واألوروبيةأو اإلغاثية المحلي" األونروا"

 
في غضون ذلك، أفاد مراسل مجموعة العمل في حلب أنه لليوم الثالث على التوالي يتعرض 

الطريق الرابط بين مدينة حلب ومخيم النيرب، لسقوط القذائف من قبل " طريق الراموسة"
مجموعات المعارضة المسلحة حيث أدى لسقوط عدد من الجرحى من أبناء القرى المجاورة 
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للمخيم، األمر الذي دفع طالب وطالبات من أبناء مخيم النيرب لمغادرة المخيم لتقديم االمتحانات 
 .الثانوية في مدينة حلب، وسط خوف وقلق من تعرضهم لسقوط القذائف أو قطع للطريق

ويعتبر طريق الراموسة أحد الطرق الخطرة على حياة المواطنين، حيث يتم استهدافه بين الحين 
بالقذائف ورصاص القناصة، مما يؤدي لقطع حركة األهالي من أبناء المخيم من موظفين  واآلخر

 .وعاملين وطالب الجامعات والمعاهد في مدينة حلب خوفًا من رصاص القناصة

يشار أن المخيم يشهد حالة من عدم االستقرار واألمان بسبب توتر األوضاع األمنية في المناطق 
خيم النيرب المالصق لمطار النيرب العسكري جعل منه موقع المتاخمة له، وأن موقع م

استراتيجي لطرفي الصراع في سورية، وقد تعرض في وقت سابق للقصف وإلطالق النار مما 
أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، وخاصة أن عددًا من أبناء المخيم يشاركون في 

وضع المخيم وأهله في حالة استهداف القتال الدائر ضد مجموعات المعارضة المسلحة مما 
 .المجموعات المسلحة

 

  لجان عمل أهلي

تستمر صيدلية هيئة فلسطين الخيرية بتقديم مساعداتها الطبية للعائالت الفلسطينية النازحة من 
مخيم اليرموك من الالجئين الفلسطينيين بدمشق في بلدات يلدا وببيال وبيت سحم المجاورة 

 .توزيع ما توفر من األدوية بشكل مجانيللمخيم، حيث تقوم ب
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يذكر أن المئات من العوائل الفلسطينية في مخيم اليرموك المحاصر، كانت قد اضطرت للنزوح 
إبريل العام | على المخيم مطلع شهر نيسان " داعش"عن منازلها في المخيم بعد سيطرة تنظيم 

 .الماضي

 

 2102/ حزيران ــ يونيو /2/وأرقام حتى  إحصائيات  فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 36688) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 155688) •
لغاية يوليو " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 5888) •

5836. 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 0888) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 3888) •
كانون األول  -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 23.5)أكثر من  •

5836. 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

ًا على يوم( 511)يومًا، والماء لـ ( 3311)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 3801)
 .ضحية( 302)التوالي، عدد ضحايا الحصار 

يوم ( 615)الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .على التوالي

أيام بعد سيطرة مجموعات المعارضة ( 3350)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .عليه

 .من مبانيه%( 28)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 206)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع استمرار : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )طريق 


