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اشتباكات بين كتائب أكناف بيت المقدس وجماعة األنصار في مخيم "
 "اليرموك

   

 
 

 قضاء أحد المقربين من لواء القدس بانفجار عبوة ناسفة في حلب الجديدة 

 مخيم اليرموك كتائب أكناف بيت المقدس تنعي أحد عناصرها في 
 الطيران الحربي يشن غاراته على محيط مخيم خان الشيح بريف دمشق 

  إجراءات أمنية مشددة يفرضها الجيش النظامي على مداخل ومخارج مخيم العائدين
  بحماة

 حالة اعتقال وإخفاء قسري لالجئين فلسطينيين في سورية( 0101: )مجموعة العمل 
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 ضحايا
، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في منطقة حلب (عاما   36" )حيدردمحم "قضى الالجئ 

كان من الداعمين لما يسمى بلواء القدس الفلسطيني في حلب وهو " حيدر"الجديدة، علما  أن 
مجموعة عسكرية معظمها من أبناء المخيمات الفلسطينية تقاتل إلى جانب الجيش السوري 

 .مال السوري النظامي في أكثر من نقطة في الش
الذي قضى جراء " عبد صيام"إلى ذلك نعت كتائب أكناف بيت المقدس أحد عناصرها 

االشتباكات التي اندلعت بالقرب من دوار فلسطين في مخيم اليرموك بين كتائب أكناف بيت 
 ."داعش"المقدس وجماعة األنصار المبايعة لتنظيم 

 
 آخر التطورات

اليرموك جنوب دمشق بين كتائب أكناف بيت المقدس اندلعت اشتباكات عنيفة في مخيم 
، وبحسب ما أفاد به مصدر عسكري تابع ألكناف "داعش"وجماعة األنصار المبايعة لتنظيم 

بيت المقدس أن عناصر األكناف تصدوا يوم أمس األحد لمحاولة تسلل من قبل جماعة 
مصدر العسكري سيطرة أكناف األنصار إلى نقطة المشفى القريبة من دوار فلسطين، وقد أكد ال

بيت المقدس على منطقة جديدة في محيط المشفى، كما أشار إلى أن االشتباكات أسفرت عن 
 ."عبد صيام"وقوع عدد من الضحايا والجرحى بين الطرفين ُعرف منهم 
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أقتحم مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين " داعش"يشار أن ما ُيعرف بتنظيم الدولة اإلسالمية 
وذلك بالتواطؤ مع جبهة النصرة التي قامت  ،5112/ نيسان  –ابريل / 1جنوب دمشق يوم 

بتسليم المناطق التابعة لها لداعش دون أي اشتباكات حيث شكلت تلك المناطق منطلقا  لداعش 
 .للهجوم على باقي مناطق اليرموك والسيطرة عليه

سطينيين بريف دمشق، لقصف في غضون ذلك تعرض محيط مخيم خان الشيح لالجئين الفل
 .بالمخيم بأربع غارات على األقل عنيف شنته الطائرات الحربية التي استهدفت المزارع المحيطة

يما سادت حالة من التوتر في صفوف األهالي وذلك خوفا  من استهداف المخيم بشكل مباشر، 
بين المخيم  يأتي ذلك في ظل استمرار الجيش النظامي بإغالق جميع الطرقات الواصلة

 .والمناطق المجاورة له
وباالنتقال إلى حماة يعيش سكان مخيم العائدين الذين يستقبلون عدد كبير من العائالت النازحة 

دلب وريف حماة ودير الزور والرقة و  إلى المخيم من مختلف المخيمات ومدن دمشق حلب وا 
يمات الفلسطينية في سورية، إال أنهم ودرعا والالذقية، حالة من الهدوء النسبي مقارنة بباقي المخ

يعانون من الطوق األمني المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي على مداخل ومخارج المخيم، 
 .ومن حمالت الدهم واالعتقال التي يقوم بها الجيش النظامي بين الحين واآلخر
ك بسبب الوضع أما في الجانب االقتصادي فيشكو األهالي من انتشار البطالة في صفوفهم وذل

األمني المتوتر الذي ألقى بظالله على أبناء المخيم الذين فقد معظمهم عمله وأصبح يعتمد 
 .بشكل كامل على المساعدات اإلغاثية التي يتم توزيعها بين الحين واآلخر

 
 احصائيات

أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه استطاع توثيق 
خفاء قسري طالت الجئين فلسطينيين في سورية من مختلف المخيمات ( 1111) حالة اعتقال وا 

 .والتجمعات الفلسطينية
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ويرى فريق الرصد والتوثيق أن العدد الحقيقي هو أكبر من ذلك حيث من المتوقع أنه يتجاوز 
ول دون معتقال ، حيث أن الوضع األمني، ومخاوف األهالي على مصير أبنائهم يح( 1211)

الجئا  فلسطينيا  كانوا قد قضوا تحت ( 153)الجدير بالذكر أن .إعالنهم عن اعتقال أبنائهم
 .التعذيب في سجون النظام السوري، وذلك بعد اعتقالهم لفترات متفاوتة

 
 5102/ كانون األول ــ ديسمبر / 6/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئا  فلسطينيا  سوريا  في ( 120111)سوريا  في األردن والجئا  فلسطينيا    (15,500) •
" األونروا"الجئا  فلسطينيا  سوريا  في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 3111)لبنان، 

 .5112لغاية يوليو 
 .ألف الجئا  فلسطينيا  سوريا  وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 63)أكثر من  •
رار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم استم: مخيم اليرموك •

( 118)يوما ، والماء لـ ( 828)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 888)لليوم 
 .ضحية( 181)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

م منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازله: مخيم السبينة •
 .يوما  على التوالي( 918)

يوما  بعد سيطرة مجموعات ( 821)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 91)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 281)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا  مع : ماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وح •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


