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 استمرار إثر اليرموك مخيم في تفاقم األزمة اإلنسانية

لليوم الثالث  "النصرة"و" داعش" بين االشتباكات

 على التوالي
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مخيم محيط في القتال مشاركتهما خالل يقضيان فلسطينيان الجئان •

 حندرات

 المعتقلين أهالي يبتزون السورية األمنية األفرع من ومقربون ضباط •

 الفلسطينيين

 قدسيا بلدة على الحصار بسبب النازحة الفلسطينية العائالت معاناة تفاقم •

 دمشق بريف
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 ضحايا

 من" موسى أحمد جمال"و" الخطيب أيمن محمد"  الالجئين من كل قضى

 النظامي، الجيش على المحسوب" القدس لواء" مجموعة يسمى ما عناصر

 لالجئين حندرات مخيم محيط في الدائرة االشتباكات خالل وذلك

 حيث النظامي، والجيش المسلحة المعارضة قوات بين حلب في الفلسطينيين

 على وجويا   بريا   هجوما   له الموالية والمجموعات النظامي الجيش يخوض

 عليها تسيطر التي المنطقة على سيطرته الستعادة ومحيطه المخيم

 .أعوام الثالثة حوالي منذ المسلحة السورية المعارضة مجموعات

 

 

  التطورات آخر

 الفلسطينيين لالجئين اليرموك مخيم أبناء منها يعاني متصاعدة مياه أزمة

" داعش" تنظيمي بين االشتباكات استمرار بسبب وذلك بدمشق،

 على للتجول حظرا   الطرفان فرض التوالي، على الثالث لليوم" النصرة"و

 وشارع لوبية شارع في خصوصا   االشتباك مناطق في القاطنين المدنيين

 كون صفد وشارع( 15) وشارع صفورية وشارع حيفا وشارع الجاعونة

 .قنص حاالت تشهد المناطق هذه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لهم المجال بفسح المخيم، داخل المتحاربين جميع ناشطون طالب جانبهم من

 يعانون الذين األهالي، إلى إليصالها االرتوازية اآلبار من الماء من بالتزود

 ومجموعات النظامي الجيش عليهم يفرضه الذي الحصار تبعات من أساسا  

 .العامة القيادة – الشعبية الجبهة
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 الخروج استطاعتهم بعد الجاعونة شارع عبر األهالي بعض نزح ذلك، إلى

 القتحام أسلحته" داعش" حشد أنباء وسط والقنص، المواجهات منطقة من

 .النصرة جبهة عليه تسيطر الذي الجاعونة حي

 

 نازحة سورية فلسطينية عائلة( 6000) من أكثر تعاني آخر، صعيد وعلى

 شح بسبب وذلك قاسية، معيشية أوضاع من دمشق، بريف قدسيا بلدة إلى

 وحليب الخبز، ذلك بما تواجدها، حال في أثمانها وتضاعف الغذائية المواد

 .التموينية والمواد األطفال،

 

 مداخلها يغلق حيث النظامي، الجيش يفرضه مشدد لحصار البلدة وتخضع

 مشددة، وبشروط األشخاص بحركة إال يسمح وال محكم، بشكل ومخارجها

 ضاعف مما العمل، عن عاطلين العائالت تلك أفراد معظم جعل الذي األمر

 .االقتصادية معاناتهم من

 

 سكان من هي البلدة إلى نزحت التي الفلسطينية العائالت معظم أن يذكر

 ترك على أجبروا والذين بدمشق، الفلسطينيين لالجئين اليرموك مخيم

 .عليه المفروض المشدد والحصار القصف بسبب مخيمهم

 

 الفلسطينيين المعتقلين عائالت من العشرات وقعت مختلف، موضوع وفي

 في األمنية األجهزة من ومقربين ضباط وابتزاز لطمع ضحية سورية في

 تلك تعرض تؤكد التي الروايات من العديد للمجموعة وصلت حيث سورية،

 عن معلومات احضار منها مختلفة بحجج واالبتزاز، للنصب العائالت

 قصص أمام عنه، اإلفراج له، زيارة وتأمين األمنية، األفرع في المعتقل

 الطائلة المبالغ تأمين على العائلة تجبر السجون، في وضحاياها التعذيب

 .الحق وقت في كذبهم يتبين ما غالبا   الذين األشخاص، ألولئك

 

 المعتقل ذوي مع حصل كما( $5000) حوالي إلى المبالغ تلك تصل وقد

 األمنية، األفرع ضباط أحد البتزاز تعرضوا والذين – وهمي اسم –( أحمد)

 أن وبعد أنه إال أيام، خالل عنه سيفرج أنه المعتقل والد وعد والذي
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 ابنها، عن اإلفراج يتم لم المبلغ تأمين أجل من منزلها لبيع العائلة اضطرت

 .ابطالض ذلك قبل من لتهديدات تعرضوا قد العكس على بل

 

 مبلغ دفع طالبها األمنية األفرع من المقربين أحد أن أخرى عائلة أكدت كما

 غير ابنكم إن لهم قال النهاية وفي ابنها، مصير عن معلومة لقاء( 1500$)

 .النظام معتقالت في موجود

 النظام وسجون األمنية األفرع تصريح عدم الرئيسي سببها كثيرة، حاالت

 عددهم والبالغ لديه، الفلسطينيين المعتقلين وأحكام أسماء عن السوري

 أجل من العمل مجموعة احصائيات وفق وذلك األقل، على معتقال  ( 1064)

 .سورية فلسطينيي

 

 2016/ ابريل ــ نيسان/ 9/ حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

 .األردن في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 15500) •

 .لبنان في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 42,500) •

 وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 6000) •

 .2015 يوليو لغاية" األونروا"

 .تركيا في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 8000) •

 .غزة قطاع في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 1000) •

 حتى أوروبا إلى وصلوا سوريا   فلسطينيا   الجئا   ألف( 71.2) من أكثر •

 .2015 األول كانون -ديسمبر نهاية

 القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 1029) لليوم المخيم على العامة

 ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 579) لـ والماء يوما ،( 1090) من

 .ضحية( 186) الحصار

 منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوم( 884) حوالي منذ

 بعد يوم( 1077) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة مجموعات سيطرة

 حوالي ودمار عنه المياه النقطاع يوما  ( 737) حوالي: درعا مخيم •

 .مبانيه من( 70%)
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: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

 .فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا   هادئ الوضع

 وبين بينه الواصلة الطرقات جميع انقطاع استمرار: الشيح خان مخيم •

 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء المجاورة المناطق
 


