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عودة االشتباكات بين داعش والنصرة في مخيم اليرموك وحالة ذعر "
 "وتوتر بين أبنائه المحاصرين

      

 
 

 الجئ فلسطيني يقضي إثر القصف على بلدة الباب في حلب 

  الشيحقصف متقطع يستهدف محيط مخيم خان  

 إصابة أحد مرتبات جيش التحرير الفلسطيني في ريف دمشق 
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 ضحايا

عامًا من سكان مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب، ( 73" )حسن أبو الليل"قضى الشاب 
 .وذلك إثر القصف الذي استهدف بلدة الباب في مدينة حلب شمال سورية

وثقتهم مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية مما يرفع حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين 
 .ضحية قضوا إثر الحرب الدائرة في سورية( 7933)إلى 

 
 التطورات آخر

شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، يوم أمس، اشتباكات وحاالت قنص متبادلة ما 
رفع كل منهم من جهة أخرى، حيث " جبهة النصرة"من جهة وعناصر " داعش"بين عناصر 

األغطية القماشية بعدد من شوارع المخيم وذلك لحجب الرؤية وحماية نفسه من القنص، وتم حفر 
فتحات داخل البيوت والمحالت التجارية في شارع لوبية درءًا من رصاص القناصة، وشملت 

وشارع حيفا والجاعونة وصفد داخل المخيم، ويسعى تنظيم  91االشتباكات مناطق شارع الـ 
 .داعش لقطع جميع خطوط امداد النصرة من جهة منطقة القدم المجاورة للمخيم

فيما أكد ناشطون داخل المخيم إصابة شاب واحد على األقل برصاص قناص بالقرب من مسجد 
عبد القادر الحسيني، وتمت سيطرة تنظيم الدولة داعش على حاجز العروبة الفاصل بين مخيم 

حاوالت من قبل بعض الوجهاء في المخيم لتهدئة األوضاع ومنع اليرموك ويلدا، فيما تجري م
 .تدهورها
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إلى ذلك نقل ناشطون عن شهود عيان قيام 
عناصر مسلحة من تنظيم داعش بإعدام 
شابين تابعين لجبهة النصرة بعد اعتقالهما 

فيما لم يتسن  ،من حي القدم المجاور
 .لمجموعة العمل التأكد من مصدر آخر

عات جبهة النصرة كانت قد يذكر أن مجمو 
 سهلت لتنظيم داعش اقتحام اليرموك

نيسان في العام الماضي، فيما يستمر حصار الجيش  –السيطرة عليه، وذلك مطلع شهر إبريل و 
على التوالي، ويقطع الكهرباء عنه ( 9203)النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم 

 .يومًا على التوالي( 133)اء لـ يومًا، والم( 9211)منذ أكثر من 

أما في ريف دمشق الغربي تعرض محيط مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، 
لقصف متقطع يوم أمس، ووفقًا لألهالي فإن مصدر القذائف هو تلة الكابوسية الخاضعة لسيطرة 

يًا وتم استهدافه الجيش النظامي، حيث شهد محيط المخيم من القسم الشرقي، قصفًا مدفع
بالرشاشات الثقيلة المتواجدة على تلة الكابوسية، مما أدى لنشوب حريق في إحدى منازل قرب 

 .المقبرة وأصيبت إحدى النساء جراء القصف

يأتي ذلك مع استمرار حواجز الجيش النظامي بإغالق جميع الطرق الواصلة بين المخيم ومركز 
الفرعي والمستهدف " خان الشيح –زاكية "ى سلوك طريق العاصمة دمشق، مما يجبر األهالي إل

 .بشكل متكرر من قبل النظام، حيث أصبح ذلك الطريق هو المنفذ الوحيد المتبقي ألهالي المخيم

من " عمر أحمد الناجي"وفي الغوطة الشرقية بريف دمشق أصيب الالجئ الفلسطيني المجند 
اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من  مرتبات جيش التحرير الفلسطيني، إثر اشتباكات

 .المعارضة السورية المسلحة، وهو من أبناء مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب

وكان أربعة الجئين فلسطينيين من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضوا يوم أول أمس بريف 
دمشق، والذي رفع حصيلة ضحايا جيش التحرير الفلسطيني بحسب احصائيات مجموعة العمل 
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ضحية قضى معظمهم خالل مشاركتهم القتال إلى جانب  930من أجل فلسطينيي سورية إلى 
 .عات المعارضة المسلحة في عدة مناطق من سوريةالجيش النظامي ضد مجمو 

 
 6102/ نيسان ــ ابريل/ 7/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن( 91122) •
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان( 005122) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0222) •

 .0291يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 39.0)أكثر من  •

 .0291كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 9211)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 9203)لليوم 
 .ضحية( 910)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 133)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 110)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 9231)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .عارضة عليهالم
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 .من مبانيه%( 32)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 371)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


