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ثالثة فلسطينيين يقضون في مخيم اليرموك وسط بوادر أزمة إنسانية "
 "بسبب استمرار القتال بين داعش والنصرة

      

 
 

 قصف بقذائف الهاون يستهدف مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية  

  يناشدون اطالق سراحه من سجون " وليد أبو ريا"الالجئ الفلسطيني الجريح ذوو

 النظام السوري

 األمن السوري يعمل على التهجير الممنهج ألبناء مخيم العائدين في حمص 
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 ضحايا

" دمحم علي"والالجئ " دمحم عمايري "والالجئ " أحمد حمدان"قضى كل من الالجئين الفلسطينيين 
في مخيم اليرموك " جبهة النصرة"و" داعش"االشتباكات التي اندلعت أمس بين تنظيمي إثر 

 .لالجئين الفلسطينيين بدمشق

 
 التطورات آخر

في مخيم اليرموك، يومها " جبهة النصرة"و" داعش"تدخل االشتباكات المستمرة بين تنظيمي 
ثالثة الجئين فلسطينيين  الخامس على التوالي، حيث قضى يوم أمس خالل تلك االشتباكات

، فيما أكد مراسلنا تسجيل خسائر "دمحم علي"والالجئ " دمحم عمايري "والالجئ " أحمد حمدان: "وهم
بشرية بين طرفي القتال، باإلضافة إلى احتراق بعض المنازل في شارع حيفا، وذلك إثر استخدام 

 .قنابل المولوتوف في اشتباكات األمس

رات العائالت محاصرة داخل منازلها في المخيم في مناطق شارع من جهة أخرى ال تزال عش
، منطقة الشتات، منطقة مسجد القدس، شارع المدارس، وتعاني من أوضاع 51شارع  ،حيفا

معيشية سيئة للغاية جراء انعدام الطعام والدواء والمياه عنها وكانوا قد طالبوا بفتح الطرق وتأمينها 
يصال الماء لهم  .وا 

تمتد من الحجر األسود إلى " داعش"على المستوى الميداني قال مراسلنا أن مناطق سيطرة 
العروبة ومنطقة مشفى فلسطين ومشحم عامر وحي دير ياسين وشارع المدارس ومحيط جامع 
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وجزء من شارع صفورية وكامل شارع مشفى الباسل الطبي  51فلسطين، وجزء كبير من شارع الـ 
بالكامل باتجاه جامع فلسطين، إضافة لقطاع الشهداء من معهد الخيام إلى وامتداد شارع صفد 

 .جامع صالح الدين األيوبي

 
داخل المخيم فانحسرت على كل من حي الجاعونة، وتحديدًا " جبهة النصرة"أما مناطق سيطرة 

ن، من عند مكتب الجبهة الديمقراطية وحتى دوار فلسطين إلى منطقة الطربوش على شارع فلسطي
وساحة الريجة، وقنصها  51وشارع حيفا ومدرسة المالكية ومربع جامع الوسيم باتجاه شارع الـ 

 .لشارع لوبية من الجهتين

وأضاف مراسلنا إلى أن شارع اليرموك مقنوص من الطرفين في بعض األحيان، وأيضًا شارع 
ع الميداني في تغير صفد مقنوص من الطرفين، ونوه مراسلنا إلى أن االشتباكات مستمرة والوض

 .مستمر

وفي جنوب سورية، تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين لقصف بعدد من قذائف الهاون التي 
 .استهدفت صباح اليوم مناطق متفرقة من المخيم، ولم ترد أنباء عن األضرار حتى اللحظة

ثية عنهم، حيث لم فيما تستمر معاناة أهالي المخيم، وذلك بسبب غياب الخدمات الصحية واإلغا
من مباني المخيم %( 07)الجدير بالذكر أن .تصل أي مساعدات إليهم منذ أكثر من عامين

تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي بسبب القصف المتكرر الذي استهدف المخيم والذي استخدمت 
 .فيه معظم أنواع القذائف والبراميل المتفجرة
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المعتقل في سجون النظام " وليد أبو ريا"الفلسطيني وفي سياق آخر ناشد ناشطون وذوو الالجئ 
السوري، الفصائل الفلسطينية والسفير الفلسطيني والهيئة العامة لالجئين بالتدخل لمعرفة مصيره 
وضمان عودته ألهله سالمًا، وذلك بعد اعتقاله من قبل أحد حواجز النظام في منطقة الكسوة 

جه للعاصمة دمشق لتلقي العالج بعد إصابته خالل خرو  52-55-5751بريف دمشق بتاريخ 
في الرأس أثناء قيامه بإصالح عطل كهربائي في مخيم خان الشيح، علمًا أن الشاب هو أحد 

 .المتطوعين في فريق اصالح الكهرباء في مخيم خان الشيح وهو متزوج وله ثالثة أطفال

 
ظام السوري اليزال مصيرهم معتقاًل فلسطينيًا في سجون الن 5721وتجدر اإلشارة إلى أن 

معتقلين من أبناء مخيم خان الشيح والذي تم اعتقال معظمهم على حواجز  571مجهواًل، منهم 
النظام السوري في مناطق صحنايا وجديدة عرطوز ومداخل مخيم خان الشيح وخاصة حاجز 

 .كوكب

ة تهجير ممنهجة بحق إلى ذلك اتهم ناشطون فلسطينيون، األجهزة األمنية السورية باتباع سياس
أبناء مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين في حمص، وذلك من خالل حمالت دهم وتفتيش 

شارع -للمنازل واعتقاالت تقوم بها مفرزة األمن السوري في المخيم وخاصة في شوارع المخيم 
سوق سوق الخضرة، حيث يتم استهداف شباب المخيم التي تتراوح أعمارهم في سن الو  القدس

 .للجيش من الفلسطينيين والسورين
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المعاهد و  األمر الذي جعل الكثيرمن الشباب أن يالزموا بيوتهم ويمتنعواعن الذهاب للجامعات
سوقهم للعسكرية، كما حدث و  حتى ال يتم تمزيق تأجليهم الدراسي للجيش من قبل عناصر األمن

خاصة للتعليم المفتوح الذي و  جامعيةمع غير واحد من أبناء المخيم بالرغم من سداد األقساط ال
 .منحهم تاجياًل دراسيًا نظاميًا للجيش

وأكد الناشطون أنه ال يكاد يخلو يوم إال وعائلة أو أحد أبناء المخيم قد ترك بيته وهاجر من 
المخيم باتجاه تركيا والدول األوروبية، فيما يوجد في تركيا الكثير من الشباب والعائالت ينتظرون 

 .توصلهم إلى البر األوروبي بطرق شرعية وغير شرعيةطرقًا 

ببناء وتركيب سور  ،5751/ يونيو  –حزيران / 55وكانت السلطات السورية، قد قامت في يوم 
حديدي يفصل بين أحياء مخيم العائدين في حمص واألحياء المجاورة له، دون أي ممرات خدمية 

ومراقبة حركة الداخلين والخارجين وخاصة  ،مبين الجانبين إلحكام السيطرة على أبناء المخي
 .الشباب

معتقاًل فلسطينيًا من أبناء مخيم العائدين اليزال مصيرهم  512يشار أن مجموعة العمل وثقت 
 .ثقت المجموعة قضاء عدد من أبناء المخيم تحت التعذيب في السجون السوريةو  مجهواًل، فيما

 

 6112/ نيسان ــ ابريل/ 11/وأرقام حتى  إحصائيات فلسطينيو سورية

 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن( 51177) •
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان( 055177) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2777) •

 .5751يوليو 
 -أوروبا حتى نهاية ديسمبر ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى( 05.5)أكثر من  •

 .5751كانون األول 
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استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
يومًا، والماء لـ ( 5705)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 5705)لليوم 

 .ضحية( 512)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 115)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : م السبينةمخي •

 .يوم على التوالي( 112)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 5700)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .مبانيه من%( 07)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 000)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


