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في مخيم اليرموك وسط اتهامات " داعش"النصرة تتقدم على حساب "
 "لألخيرة بتناغم عملها مع النظام السوري 

      

 
 

  براميل متفجرة في محيط مخيم خان الشيح( 8)الطائرات السورية تلقي 

  فصائل المعارضة ومجموعات محسوبة على داعش بالقرب من المزيرباشتباكات بين 

  ماليين دوالر لألونروا لدعم فلسطينيي سورية 8السويد تتبرع بـ 

 تقديم بعض الخدمات الطبية وتوزيع لألدوية على أهالي مخيم اليرموك في بلدة يلدا 
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 آخر التطورات

عن تقدم جبهة النصرة وحركة أبناء اليرموك  ،أفادت األنباء الواردة من مخيم اليرموك المحاصر
فجر أمس األربعاء، في منطقة غرب اليرموك على محور جماعة األنصار المبايعة لداعش، ما 
أسفرعن استعادة سيطرتها على عدة كتل سكنية خلف مجمع األمان الطبي، وسقوط عدد كبير 

نصرة القناصين لمنع تقدم قتلى خالل االشتباكات، فيما نشرت جبهة ال" داعش"من عناصر 
بعد تقدمها في شارع صفورية الضغط على " داعش"عناصر تنظيم الدولة، وبالمقابل تحاول 

 .نهايات شارع حيفا الواقعة تحت سيطرة النصرة لتخفيف الضغط عليها في محاور أخرى 

 
" داعش"لدولة إلى ذلك اتهم ناشطون النظام السوري بتناغم عمله الميداني واإلعالمي مع تنظيم ا

وصفحات " تنظيم الدولة"في مخيم اليرموك، حيث وثق الناشطون تناغمًا بين منشورات إعالميي 
القيادة العامة التنظيم الموالي للنظام السوري في نقل أخبار مخيم اليرموك، في  –الجبهة الشعبية 

صرة في اليرموك حين تواصل قوات النظام المتمركزة في ثكنة القاعة مناطق سيطرة جبهة الن
بالصواريخ، كما استهدفت الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السوري يوم أمس ساحة الريجة 

عن القضاء ” الدولة“بقذائف الهاون في محاولة منها الستنزاف جبهة النصرة بعد عجز تنظيم 
 .عليها، وفقا للناشطين

ء استمرار الحصار المفروض من قبل في حين يعاني أبناء مخيم اليرموك أوضاعًا مأساوية جرا
على التوالي، ويقطع ( 1601)النظام السوري ومجموعاته الموالية ومجموعات القيادة العامة لليوم 

يومًا على التوالي، ويستمر بمنع ادخال ( 011)الماء لـ و  يومًا،( 1111)الكهرباء منذ أكثر من 
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ني عشرات العائالت المحاصرة داخل منازلها الدواء والغذاء ومنع عودة وخروج األهالي، كما تعا
 .بسبب االشتباكات بين داعش والنصرة جراء انعدام الطعام والدواء والمياه عنها

براميل متفجرة في محيط مخيم خان الشيح ( 8)وعلى صعيد آخر، ألقت الطائرات السوري 
 لمقبرة الشرقيةلالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي، حيث استهدفت الطائرات محيط ا

محيط مزارع العباسة، فيما أدى إحدى البراميل والتي سقطت في شارع و  اإلسكان العسكري و 
اإلسكان إلى دمار منزل يعود ألحد أبناء المخيم دون وقوع إصابات حيث كان المنزل فارغًا من 

 .أهله

حكام الطو  يأتي ذلك في ظل مساعي النظام السوري وقواته المتواجدة في محيط المنطقة إل
خان الشيح، وهو ما من شأنه أن يتسبب بحصار المخيم  –على خان الشيح وا غال  طريق زاكية 

 .ومنع الطعام عن أهله، كون الطريق هو شريان الحياة الوحيد أمام المدنيين

ضحية من أبناء المخيم سقطوا منذ بدء ( 151)وتجدر اإلشارة إلى أن مجموعة العمل وثقت 
معتقلين من أبناء المخيم اليزال االمن السوري ( 168)في سورية، كما وثقت أحداث الحرب 

 .يتكتم على مصيرهم إلى جانب المئات من الالجئين

وباالنتقال إلى جنوب سورية، حيث اندلعت يوم أمس، اشتباكات باألسلحة المتوسطة والثقيلة بين 
لوائي المثنى وشهداء اليرموك الجيش الحر المحسوب على المعارضة السورية المسلحة، وبين 

المبايعين لتنظيم الدولة، حيث دارت االشتباكات في قريتي الشجرة وعين ذكر بالقرب من بلدة 
 .المزيريب، حيث تتواجد العشرات من العائالت الفلسطينية
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يأتي ذلك وسط استمرار معاناة الالجئين الفلسطينيين في البلدة، حيث يعانون من الغياب التام 
للخدمات اإلغاثية، حيث ال تصل إليهم مساعدات وكالة األونروا، وال أي من القوافل اإلغاثية 

 .األخرى 

ماليين دوالر من مملكة  8، عن تلقيها دعمًا ماليًا بقيمة ”أونروا“وفي موضوع مختلف، أعلنت الـ 
ضي الفلسطينية السويد، لدعم الجهود اإلغاثية الطارئة لالجئين الفلسطينيين في سورية واألرا

-5-9بسورية مايكل كينجزلي، في بيان صدر يوم االثنين ” أونروا“المحتلة، وأكد مدير شؤون الـ 
هذا التبرع سيمكن األونروا من مواصلة تقديم المساعدات اإلنسانية الطارئة والحيوية “أن  ،1610

أولئك الموجودين في  لالجئي فلسطين األشد تضررًا جراء النزاع المسلح في سورية، بمن في ذلك
 ".اليرموك بدمشق ومدينة حلب( مخيم)

كما أن هذا التبرع يبين أن السويد تضع في اعتبارها الهشاشة الكبيرة "وأضاف كينجزلي القول 
التي يعاني منها الجئو فلسطين في سورية، ويدلل أيضًا على أن السويد تعد شريكًا حقيقيًا 

 ".لوكالة لتعزيز صمود أولئك الالجئينلألونروا في الجهود التي تبذلها ا

من الجئي فلسطين الباقين في سورية % 06أن أكثر من " وأشارت األونروا في ختام بيانها إلى
الجئ هم مشردون داخليًا وأن غالبيتهم تقريبًا يعتمدون على األونروا  056,666والبالغ عددهم 

ف من األشخاص المحاصرين في للحصول على المساعدات، إن هؤالء يشملون عشرات اآلال
المناطق التي تشهد نزاعا نشطا والذين يعانون من سبل مقيدة للغاية للوصول إلى المساعدات 

 .اإلنسانية

وفي سيا  ليس ببعد يستمر كل من الهيئة الخيرية وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني، بتقديم 
سطينية النازحة من مخيم اليرموك إلى بعض الخدمات الطبية وتوزيع األدوية على العائالت الفل

 .بلدة يلدا المجاورة، وذلك لليوم الثالث على التوالي

ووفقًا للقائمين على الحملة فإن عدد المستفيدين من الفحص الطبي وتوزيع األدوية قد تجاوز 
 .شخصاً ( 066)
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ت المئات أجبر  1615نيسان | يذكر أن سيطرة تنظيم الدولة على المخيم المحاصر في إبريل 
من العوائل الفلسطينية على ترك منازلها والنزوح إلى البلدات المجاورة، وذلك بعدما سهلت 

 .على المخيم المحاصر" داعش"مجموعات جبهة النصرة سيطرة 

 
 6112/ أيار ــ مايو/ 11/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500)  •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6000)  •

 .1615يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 -ديسمبرألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ( 21.1)أكثر من  •

 .1615كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 1111)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 1601)لليوم 
 .ضحية( 182)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 011)
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لنظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش ا: مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 915)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 1160)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 26)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 208)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا : جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات  •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 

 


