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"داعش" يرهب سكان مخيم اليرموك بأحكام الجلد في 
 الميادين العامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
مصادر مقربة من النظام تتحدث عن تأجيل خروج مقاتلي "تحرير الشام • 

 "من مخيم اليرموك.
نزوح معظم سكان مخيم درعا عن منازلهم بسبب القصف المتكرر • 

 ودمار البنى التحتية.
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 آخر التطورات 
أكد مراسلنا في مخيم اليرموك قيام تنظيم "داعش" بإرهاب من تبقى من 
عائالت فلسطينية داخل المخيم، حيث نفذ العديد من عقوبات الجلد 

دد من أبناء المخيم بعد اتهامهم بتعاطي الممنوعات. العلني والتشهير بع
وبحسب مراسلنا فإن عمليات الجلد كانت تتم في الميادين العام وأمام 

 عامًا.  50و  15أعين األهالي، وتتراوح أعمار من تم جلدهم ما بين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وفي موضوع متصل، قالت مصادر إعالمية مقربة من النظام السوري 
هيئة تحرير الشام " النصرة سابقًا" و  تأجيل عملية خروج مسلحي

 عوائلهم من مخيم اليرموك إلى اشعار آخر.
وأضافت تلك المصادر أن خروج مقاتلي "تحرير الشام" من المخيم كان 
مقررًا الليلة الماضية ضمن اتفاق بين النظام السوري والمعارضة 

 المعروف باتفاق "البلدات األربع".
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أعلنت قبل أيام عن اتمام المرحلة األولى من  وكانت هيئة تحرير الشام قد
االتفاق وتم ادخال المساعدات الغذائية والطبية لمناطق سيطرتها في 
المخيم، وقالت أن خروج المقاتلين ومن يرغب من األهالي في مخيم 

 اليرموك سيكون في المرحلة الثانية.
عات يذكر أن المخيم يخضع لحصار مشدد يفرضه النظام السوري ومجمو 

يومًا، فيما سيطر تنيظم  1388القيادة العامة منذ  –الجبهة الشعبية 
% من مساحة المخيم منذ مطلع إبريل 60 – 55"داعش"على ما نسبته 

 وذلك بمساعدة ودعم من جبهة النصرة حينها.  2015
 

وعلى صعيد آخر، أدت أعمال القصف المتكررة التي استهدفت مخيم درعا 
على مدار األعوام الخمس الماضية إلى نزوح عدد لالجئين الفلسطينيين 

كبير من سكانه، وذلك هربًا من البراميل المتفجرة والصواريخ والقذائف 
 المتعددة التي استهدفت المخيم وأدت إلى دمار معظم البنى التحتية فيه.

% من مباني المخيم قد تعرضت 80وتشير احصائيات تقديرية إلى أن 
 ب أعمال القصف.إلى دمار شبه تام بسب
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فيما فاقم انقطاع مياه الشرب عن منازل المخيم من معاناة من تبقى من 
سكانه حيث ال يزال النظام السوري مستمرًا بقطع الماء عن كامل المخيم 

 يومًا. 1119منذ 
 

 2017مايو  –أيار  6فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل 3488• )

 ( امرأة.455من توثيقهم بينهم )
( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام 1189• )

 ( امرأة.87السوري بينهم )
القيادة العامة  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 

 ( على التوالي.1388اليرموك يدخل يومه ) على مخيم
( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية 195• )

 الطبية بسبب الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.
( يومًا وعن 1119انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )• 

 ( يومًا.970مخيم اليرموك منذ )
ت في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ أهالي مخيم حندرا• 
( يومًا، والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من 1463)
 ( يومًا.197)

( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي )• 
، في حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي 2016
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( آالف، وفي تركيا 6( ألف، وفي مصر )17ن )( ألف، وفي األرد31)
 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8)

 


