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غالق إلمدإرس وإلمرإكز إلطبية إثر إالشتباكات " إصابة طفلين وإ 
 "في مخيم إليرموك" إلنصرة"و" دإعش"بين 

      

 
 

  المعتقل في سجون النظام السوري منذ " نيراز سعيد"دعوات إلطالق سراح الناشط
 أشهر 6

  من أبناء مخيم  (686)األمن السوري يفرج عن فلسطيني ويواصل اعتقال ً الجئا

 العائدين بحمص
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 آخر إلتطورإت
جراء االشتباكات التي جرت، أول أمس، في مخيم " حسين عليان"و "دمحم عبد"أصيب الطفلين 

جهة وجبهة من ( المحسوب على تنظيم داعش)اليرموك بدمشق بين تنظيم جماعة األنصار 
النصرة من جهة أخرى، وتم نقل الطفلين إلى منطقة يلدا لتلقي العالج في إحدى المشافي 

 .الميدانية حيث حالة أحدهما حرجة
إلى ذلك حذر ناشطون من مالمح معاناة جديدة يعيشها أبناء المخيم عقب إغالق المراكز الطبية 

بعد االشتباكات التي " االنقاذ الجراحيمركز "المجمع الطبي الخيري و" داخل المخيم المحاصر
جرت أول أمس داخل المخيم، كذلك تعطل جميع المدارس البديلة داخل المخيم، بسبب التوتر 
األمني وصعوبة وصول الطالب والمعلمين إلى مدارسهم، وسط هدوء حذر يسيطر على أجواء 

 .ألطراف المتقاتلةالمخيم بعد األنباء التي تحدثت عن فرض تنظيم الدولة هدنة بين ا

 
يأتي ذلك بعد يوم من اشتباكات عنيفة جرت بين جماعة األنصار وجبهة النصرة والتي خلفت 

، فيما "دمحم النداف"ثالث آخرين معه، عرف منهم و  قتلى بينهم زعيم األنصار أبو خضر سلمان
المبايع لتنظيم الدولة، أبو عبد اإلله " مهند فرهود"تواردت األنباء عن اعتقال جبهة النصرة لـ 

 .الموالي لجبهة النصرة" باسل أيوب"واعتقال جماعة األنصار لـ 
وعلى صعيد آخر دعا عدد من الناشطين عبر صفحات التواصل االجتماعي إلى العمل والتحرك 

من مخيم اليرموك بدمشق، والمعتقل في سجون " نيراز سعيد"إلطالق سراح الناشط والمصور 
ووفق ناشطين فإن اعتقال نيراز جاء بعد تلقيه ضمانات من  ،أشهر( 6)منذ النظام السوري 

بعض األطراف الموالية للنظام للخروج إلى دمشق، إثر مغادرته مخيم اليرموك بعد تلقيه تهديدات 
 .الذي يسيطر على المخيم منذ مطلع إبريل الماضي" داعش"من تنظيم الدولة 

أسباب المماطلة بخروجه من دمشق، فقد كان من المقرر و  وتساءل الناشطون حول توقيت اعتقاله
خروجه في نفس موعد خروج آخر دفعة من الناشطين من مخيم اليرموك ولكن الى وجهة 



 

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

 

مختلفة، ولكن تم تأجيل سفره ألسباب مجهولة، ثم لُيعتقل بعدها ولآلن ال تتوفر معلومات عن 
 .مصيره ومكان اعتقاله

 
ن قد حصل على العديد من الجوائز ألعماله الفنية التي وثقت مراحل كا" نيراز سعيد"يذكر أن 

ألفضل صورة صحفية عن صورة ( األونروا)الحصار على مخيم اليرموك، أبرزها جائزة وكالة 
والذي حصل على العديد من الجوائز " رسائل من اليرموك"، باإلضافة فيلم "الملوك الثالثة"

 .الدولية
أبو عمار بعد " دمحم خالد مطر"ألمن السوري عن الشاب الفلسطيني أما في ُحمص فقد أفرج ا

معتقاًل فلسطينيًا من ( 686)اعتقال دام نحو شهر، وهو من أبناء مخيم العائدين، فيما اليزال 
أبناء المخيم ال يزال مصيرهم مجهول، يذكر أن أبناء مخيم العائدين في حمص يعانون من 

التابعة لألمن السوري، حيث تشن بين الحين واآلخر حمالت  مضايقات تمارسها عناصر المفرزة
اعتقال وفرض أتاوات على أبناء المخيم، والذي يدفع األهالي لهجرة المخيم نحو تركيا ومنها لدول 

 .اللجوء األوروبي
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 6102/ آذإر ــ مارس / 3/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
 .األردن الجئًا فلسطينيًا سوريًا في( 60111) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6111) •

 .5160يوليو 
 .الجئًا في تركيا( 8111) •
 .الجئًا في قطاع غزة( 6111) •
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 26.5)أكثر من  •

 .5160كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : رموكمخيم الي •

( 015)يومًا، والماء لـ ( 6101)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 995)لليوم 
 .ضحية( 680)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

إلى منازلهم منذ حوالي  الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة: مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 818)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 6116)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 21)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 215)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين  •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


