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ارتفاع خسائر المجموعات الموالية للنظام والمحاصرة لمخيم اليرموك إلى "
 "عشرة

 
 

 الجئ من أبناء مخيم اليرموك يقضي تحت التعذيب. 

 قصف واشتباكات في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق. 

 أنباء عن اعتقال األمن السوري لعدد من الفلسطينيين أثناء توجههم إلى تركية. 

 واقع صحي ومعيشي قاسي يواجه الالجئين الفلسطينيين في درعا. 

 إفطار جماعي لفلسطينيي سورية بمخيم نهر البارد. 
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 ضحايا
الموالية للنظام السوري، الجبهة الشعبية  -قضى ثالثة عناصر جدد من عناصر القيادة العامة 

وذلك نتيجة االشتباكات التي تدور على عدة " ناصر عودة"، و"عدنان عمايري"، و"أحمد نزال"هم 
وجبهة النصرة، والفصائل الفلسطينية الموالية " داعش"محاور قتالية في مخيم اليرموك بين 

الماضية إلى  42خالل  للنظامي السوري، وبذلك يرتفع عدد ضحايا القيادة العامة الذين قضوا
القيادة  –تسع ضحايا، حيث أعلن في وقت سابق عن قضاء ستة عناصر من الجبهة الشعبية

من عناصر الحزب الفلسطيني الديمقراطي " محمود عبد الوهاب الزيبق" العامة، فيما قضى 
م الموالي للنظام السوري يوم أمس، في ذات االشتباكات مما يرفع عدد ضحايا محاصري مخي

 .اليرموك إلى عشرة ضحايا

 "ناصر عودة"، و"عدنان عمايري"، و"أحمد نزال"
 

أحمد محمد "إلى ذلك قضى الالجئ الفلسطيني 
من سكان مخيم اليرموك، تحت التعذيب " الفطوم

في السجون السورية، وذلك بعد اعتقال دام ألكثر 
من عام، مما يرفع عدد الالجئين الفلسطينيين الذين 

التعذيب في المعتقالت السورية إلى قضوا تحت 
ضحايا وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة ( 204)

 .لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
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 آخر التطورات
استمرت المعارك واالشتباكات العنيفة في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، ليل 

من طرف، والجيش النظامي والفصائل  وجبهة النصرة" داعش"الجمعة بين تنظيم  -الخميس 
الفلسطينية الموالية له من طرف آخر، حيث تركزت االشتباكات على محور ثانوية اليرموك في 

فيما أفاد مراسل مجموعة  من بلدية اليرموك، وساحة الريجةشارع الشهيد جالل كعوش القريب 
 .العمل في اليرموك عن وقوع خسائر بشرية في صفوف الطرفين

ذلك تعرض المخيم لقصف بقذائف الهاون، عقب صالة الجمعة، والتي استهدفت مناطق  إلى
 .متفرقة منه متسببة بوقوع أضرار مادية

 
 استهداف مخيم اليرموك

وباالنتقال إلى الالذقية شمال سورية حيث أفاد ناشطون لمجموعة العمل أن األمن السوري قام 
ثناء محاولتهم الوصول إلى تركيا بينهم نساء وشبان من باعتقال عدد من الالجئين الفلسطينيين أ

مخيم اليرموك، حيث اعتقلوا من قبل عناصر حاجز مشفى الزهران في الالذقية، فيما لم يتسن 
 .للمجموعة التأكد من صحة الخبر من مصادر أخرى

ن يذكر أن المئات من الالجئين الفلسطينيين يفرون إلى تركيا عبر الطريق البري ويدخلو 
األراضي التركية بطريقة غير شرعية، بسبب إيقاف السفارات التركية إلصدار تأشيرات الدخول 

 .لالجئين الفلسطينيين من سورية
وبالعودة إلى الجنوب السوري حيث تسببت أعمال القصف واالشتباكات المتكررة التي شهدها 

دائرة فيها وفق إحصاءات غير مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية منذ بداية الحرب ال
من مبانيه، فيما يعيش من تبقى من الالجئين داخله أوضاع (% 00)رسمية بدمار حوالي 

 .إنسانية غاية في الخطورة تتجلى بالجانبين الصحي والمعيشي
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أما صحيًا فال يتوافر في المخيم أي مشفى أو مركز طبي، باإلضافة إلى نقص حاد باألدوية 
ات الطبية الالزمة لإلسعافات األولية، يضاف إليها عدم توافر سيارات إسعاف لنقل والمواد والمعد

الجرحى لتلقي العالج خارج المخيم، وفي حال نجح األهالي بإخراج أحد المرضى خارج المخيم 
فإن األردن ترفض دخول أي الجئ فلسطيني من سورية حتى لوكان مصابًا، وأمام ذلك الواقع 

ر عدد من الناشطين داخل المخيم من انتشار األمراض في صفوف الصحي المتردي حذ
األهالي، خاصة مع اضطرارهم الستخدام مياه الشرب الملوثة، وذلك بسبب انقطاع مياه الشرب 

 .يوماً ( 250)عن المخيم منذ حوالي 
 وفي الجانب المعيشي يعاني أهالي مخيم درعا من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة تصل
لعدة أيام، كما يعانون من عدم توافر المحروقات ومواد التدفئة، باإلضافة إلى فقدان العديد من 
أصناف المواد الغذائية، وارتفاع أسعار المواد األخرى بشكل كبير، الجدير بالذكر أن القصف 

يم المتكرر واألوضاع المعيشية الصعبة أجبرت المئات من العوائل الفلسطينية من أهالي المخ
 .للجوء إلى البلدات المجاورة

وعلى صعيد آخر أقامت لجنة التقوى الخيرية وبالتعاون مع لجنة فلسطينيي سورية في لبنان، 
ذلك و  لعدد من الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى لبنان، ،إفطارها الجماعي الثاني

 .التقوى بمخيم نهر الباردفي قاعة مسجد  4005/  0/  9رمضان الموافق لـ  44يوم 

 
 اإلفطار الجماعي الثاني في مخيم نهر البارد
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 5102/ يوليو  -تموز  01الالجئون الفلسطينيون في سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا في ( 00.400) ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 00) •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 4000)الجئًا في لبنان، ( 50300)األردن و
 .4005لغاية فبراير " األونروا"

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 34)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا ( 303)يومًا، والماء لـ ( 003)التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من على ( 023)
 .ضحية( 000)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 442)

نع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بم: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 405)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 000)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 00)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 250)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : ينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة ز  •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


