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 الجديدة المقبرة في القبور شواهد يحطم الدولة تنظيم"

 "اليرموك بمخيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 موجهة واتهامات غامضة ظروف في حندرات مخيم أبناء أحد قضاء 

 .للنظام موالية لمجموعة

 واألولى سورية مستوى على الثانية المرتبة على تحصل فلسطينية طالبة 

 .العامة الثانوية نتائج في دمشق محافظة مستوى على
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 ضحايا
 الحمدانية منطقة في غامضة بظروف" حسيب عيد شادي" الفلسطيني الالجئ قضى

 ناشطون وجه فيما الحمدانية، شوارع إحدى في محروقة جثته وجدت حيث حلب، في

 السوري للنظام موالية وعسكرية أمنية لمجموعات اتهماتهم الضحية من ومقربون

 .المنطقة في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منطقة إلى الفلسطينيين لالجئين حندرات مخيم من نزح قد كان حسيب أن إلى يشار

 .السوري للنظام الموالية" القدس لواء" مجموعة عناصر أحد وهو بحلب، الحمدانية

 

 التطورات آخر

 باالعتداء" داعش تنظيم"  عناصر قيام دمشق، جنوب العمل مجموعة مراسل أفاد

 شواهد بهدمهم وذلك ،(التقدم مقبرة) الجديدة اليرموك مخيم مقبرة في القبور على

 بعض تواردتها التي األنباء مراسلنا نفى فيما ،"الشرع تطبيق" بـ قيامهم بحجة القبور

 .للمقبرة تجريف عمليات عن الصفحات
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 أن ناشطون وقال القبور، زيارة من األهالي منع الدولة تنظيم أن مراسلنا وأضاف

 المخيم، في المحاصرة األهالي على الخناق تضييق سياق في تأتي التنظيم أفعال

 .السكان من تبقى ممن المخيم إلفراغ

 

 الجيش عناصر قبل من متكرر لقصف أيضا   تعرضت قد المقبرة كانت وقد هذا

 .القبور من كبير عدد لتضرر أدى مام له الموالية الفلسطينية والمجموعات النظامي

 مخيم من واسعة مساحات على سيطر قد كان" داعش" تنظيم أن بالذكر الجدير

 إثر وذلك المخيم في المتواجدين" النصرة جبهة" عناصر ومساندة بدعم اليرموك

 إبريل|  نيسان مطلع المخيم في المسلحة المعارضة فصائل مع خاضها معارك

2015. 

 على الثانية المرتبة" القوصي ياسر زهر" الفلسطينية الطالبة نالت أخرى جهة ومن

 لعام العامة الثانوية الشهادة في دمشق محافظة مستوى على واألولى سورية مستوى

 بجميع تموز، 2 األحد يوم السورية التربية وزارة نتائجها أصدرت التي ،2017

 .والنسوية والتجارية والصناعية والشرعية العامة الثانوية النتائج وشملت فروعها،

 طالب ألف مئة من أكثر إن صحفي، مؤتمر في الوز هزوان التربية وزير وقال

 منهم نجح العلمي، الفرع من الثانوية لشهادة األولى الدورة المتحانات تقدموا وطالبة

 . %55 نجاح بنسبة أي 56199

/ 31 يوم بدمشق العدوي حي على قذائف سقوط جراء أصيبت قد كانت زهر أن يذكر

 .  التؤام أختها قضت حيث 2015/ 10

 طالبا   42 إن الكردي وليد" األونروا" وكالة في التربية مسؤول قال السياق وفي

 الثانوية المتحانات تقدموا اليرموك ومخيم دمشق جنوب مناطق من فلسطينية وطالبة

 اليرموك مخيم طالب بين العامة الثانوية شهادة في النجاح نسبة أن إلى منوها   العامة،

 يقارب ما بلغت للمخيم، المجاورة ببيال – سحم بيت – يلدا بلدات إلى منه والُمهّجرين

 .اإلناث بين %51 و ،%78 الذكور بين النجاح نسبة بلغت فيما ،65%

 

 2017 يوليو – تموز 2 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

 توثيقهم من العمل مجموعة تمكنت الذين الفلسطينيين الضحايا حصيلة( 3521) •

 . امرأة( 463) بينهم

 بينهم السوري للنظام التابعة والمخابرات األمن أفرع في فلسطينيا   معتقال  ( 1613) •

 . امرأة( 100)

 مخيم على العامة القيادة – الشعبية الجبهة ومجموعات النظامي الجيش حصار •

 . التوالي على( 1439) يومه يدخل اليرموك

 بسبب الطبية والرعاية التغذية نقص نتيجة قضوا فلسطينية والجئة الجئا  ( 196) •

 . اليرموك مخيم في غالبيتهم الحصار
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 اليرموك مخيم وعن يوما  ( 1175) أكثر منذ مستمر درعا مخيم عن المياه انقطاع •

 . يوما  ( 1026) منذ

 أيام،( 1519) منذ منازلهم إلى العودة من ممنوعون حلب في حندرات مخيم أهالي •

 . يوما  ( 253) من أكثر منذ النظامي الجيش لسيطرة يخضع والمخيم

 ،2016 نهاية حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 85) حوالي •

 األردن وفي ألف،( 31) بحوالي لبنان في الفلسطينيين الالجئين عدد يقدر حين في

 فلسطيني ألف غزة وفي آالف،( 8) تركيا وفي آالف،( 6) مصر وفي ألف،( 17)

 .سوري


