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" شام الرسول"عناصر من الدفاع المدني في مخيم اليرموك و 3إصابة "
 ""النصرة"يلغي اتفاقًا يقضي بمؤازرة 

      

 
 

  براميل متفجرة وسط حالة اقتصادية متردية ( 4)استهداف أطراف مخيم خان الشيح بـ

 .تعيشها األهالي

 قصف مدفعي وصاروخي واشتباكات عنيفة في مخيم حندرات بحلب 

 فلسطينيين قضوا بسبب قتالهم إلى جانب قوات ( 404: )تقرير احصائي لمجموعة العمل

 النظام السوري
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 آخر التطورات

أصيب أول أمس ثالثة عناصر من الدفاع المدني في مخيم اليرموك المحاصربجروح متفاوتة، 
 ،قب استهدافهم برصاص القناصة أمام مقرهم الرئيسي بالقرب من مقبرة اليرموك في حي التقدمع

 .في بلدة يلدا لتقديم العالج الطبي الالزم" شهيد المحراب"ما استدعى إسعافهم إلى مشفى 

وقال الكادر الطبي في المشفى أن إحدى اإلصابات بحالة خطرة، حيث دخلت طلقة القناص 
صابة داخل  البطن، أدت إلى عدة أذيات في الطحال والبنكرياس واصابات متعددة في األمعاء وا 

الصدرمن خالل إصابة الحجاب 
الحاجز، وأكد المشفى أن 
اإلصابات األخرى هي في 

خالد "األطراف، ُعرف منهم الشاب 
أحد كوادر مشفى فلسطين " عليان

 .في المخيم

باستهدافهم بنيران القناصة، إال أن " اإلسالمجيش "فيما اتهم عناصر الدفاع المدني فصيل 
 .الجيش نفى التهمة قائاًل أن قطاعاته العسكرية ال تكشف منطقة مقبرة اليرموك الجديدة

إحدى مجموعات المعارضة المسلحة عبر صفحته الرسمية " شام الرسول"إلى ذلك أصدر لواء 
صوص مؤازرة مخيم اليرموك بشكل إلغاء االتفاق بخ"على الفيس بوك اليوم بيانًا أعلن فيه 

تنصل بعض األطراف الموقعة على البيان السابق بخصوص مؤازرة مخيم "، وذلك بعد "كامل
منع دخول أو خروج أي أحد من قطاعات لواء شام الرسول و  نكثهم بالبند الخامس منه،و  اليرموك

 .بحسب اللواء" لمخيم اليرموك منعًا باتاً 

عدم السماح بدخول أي عنصر “كر في بيان لواء شام الرسول على وينص البند الخامس الذي ذ
من أي قطاع وعدم المسؤولية عن حياة ( يلدا، ببيال، بيت سحم)من عناصر جبهة النصرة إلى 

أي عنصر يتسرب إلى البلدات، وهو أحد البنود الستة التي توافقت عليها الفصائل العسكرية 
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" النصرة"فاق يسمح بدخول المقاتلين الراغبين للقتال مع وبلدات يلدا وببيال وبيت سحم ضمن ات
 ".داعش"في منطقة مسبح الباسل بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا بحربها ضد تنظيم الدولة 

في مخيم اليرموك، بالتزامن مع استمرار " النصرة"و" داعش"يشار إلى تواصل االشتباكات بين 
على التوالي، وانقطاع ( 2601)لموالية له لليوم حصاره من قبل الجيش النظامي والمجموعات ا

 .يومًا على التوالي( 021)يومًا، والماء لـ ( 2211)الكهرباء منذ أكثر من 

براميل متفجرة في محيط مخيم خان الشيح بريف ( 4)وعلى صعيد آخر، ألقت الطائرات السورية 
كما تعرض استهدف  دمشق الغربي، استهدفت محيط المزارع بين منطقة القصور ودروشا،

الجيش النظامي المحيط الشرقي من المخيم بقذائف المدفعية، فيما أصيبت األهالي بحالة قلق 
وخوف من استهدافهم، علمًا أن العديد من أبناء المخيم سقطوا ضحايا بسبب القصف بينهم 

دء أحداث ضحية من أبناء المخيم قضوا منذ ب( 251)النساء واألطفال وقد وثقت مجموعة العمل 
 .الحرب

 
إلى ذلك قال مراسل مجموعة العمل في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، أن 
أوضاعًا صعبة تعيشها العائالت في المخيم، حيث أن عددًا كبيرًا من شباب مخيم خان الشيح 

 .محاصرةعاطل عن العمل وينتظر المساعدات دائمًا، كون أغلب السكان في منطقة شبه 

وأضاف أن أغلب شباب المخيم ال يعملون وليس لديهم مصدر رزق سوى بعض المساعدات 
المقدمة من األنروا وعددًا من المؤسسات اإلغاثية، حيث تقدم المؤسسات معونات لعدد محدود 

 .من األسر، والتي ال تكفي الحاجة سوى معونة األنروا والتي تأتي كل شهرين أو ثالثة
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المازوت والبنزين متوفرة بالسوق و  الخضار والمحروقات من الغازو  نا أن الخبزوأشار مراسل
السوداء، ويتم إدخالها للمخيم من بلدة زاكية المجاورة للمخيم، ولكن بسعر مرتفع جدًا حيث تتأثر 

 .عائلة في المخيم 1666المواد سلبًا بإغالق طريق زاكية الشريان الوحيد الذي يغذي 

لجيش النظامي مستمرة بإغالق جميع الطرق الواصلة بين المخيم ومركز يشار أن حواجز ا
الفرعي والخطير ( زاكية –خان الشيح )العاصمة دمشق، مما يجبر األهالي إلى سلوك طريق 

 .للوصول إلى دمشق

وباالنتقال إلى شمال سورية، حيث يتعرض مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين بحلب لقصف 
ف من قبل قوات النظام السوري، تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات عنيفة مدفعي وصاروخي عني

لواء "بين مجموعات المعارضة السورية المسلحة من جهة، وقوات الجيش النظامي ومجموعة 
 .الموالية له من جهة أخرى " القدس

بدء  "الفيس بوك "الموالية للنظام السوري عبر حسابها على " لواء القدس"فيما أعلنت مجموعة 
حملة عسكرية بمشاركة المئات من مقاتليها ومجموعات من الجيش النظامي لما أسمته معركة 

تحرير مخيم حندرات بريف حلب الشمالي، تستخدم فيها كافة أنواع األسلحة وبغطاء جوي "
 .ومدفعي كثيف

 
 يذكر أن المخيم خالي تمامًا من ساكنيه حيث أجبر األهالي على ترك مخيمهم على وقع

أيام، والتي ( 2261)االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين قوات النظام والمعارضة، قبل حوالي 
 .انتهت بسيطرة المعارضة على المخيم
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فيما منعت قوات المعارضة السورية المسلحة عودة األهالي للمخيم منذ تلك الفترة، في حين 
المدة، ما أسفر عن دمار حوالي تعرض المخيم لقصف متكرر بالبراميل المتفجرة طوال تلك 

 .من منازل المخيم%( 06)

 

 احصائيات

الجئين فلسطينيين قضوا بسبب ( 461)أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن 
قتالهم إلى جانب قوات النظام السوري، حيث نشرت المجموعة في تقريرها االحصائي الذي 

الجئًا قضوا أثناء قتالهم في صفوف جيش ( 250)مايو الجاري أن | نشرته مطلع شهر أيار 
من الالجئين الفلسطينيين على االلتحاق ( عاماً  20)التحرير الفلسطيني والذي يجبر كل من أتم 

القيادة العامة  -الجئًا من أعضاء الجبهة الشعبية ( 31)به ألداء الخدمة اإللزامية، كما قضى 
عرف بلواء القدس وهي مجموعات مسلحة تم أثناء قتالهم إلى جانب ما ي( 51)فيما قضى 

تأسيسها في الشمال السوري وهي محسوبة على الجيش السوري وتقاتل إلى جانبه في أكثر من 
بسبب ( 06)بسبب مشاركتهم إلى جانب فتح االنتفاضة، فيما قضى ( 14)مكان، كما قضى 

 .من السوريةمشاركته القتال إلى جانب مجموعات ولجان شعبية محسوبة على أفرع األ
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يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد نشرت ضمن تقريرها احصائيات 
تفصيلية عن الضحايا والمعتقلين وتوزع الالجئين الفلسطينيين السوريين على البدان العربية 

 .وتركيا وأوروبا إثر الحرب في سوريا

 

 1122/ ر ــ مايوأيا/ 21/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 25566) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 415566) •
لغاية يوليو " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0666) •

1625. 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 0666) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 2666) •
كانون األول  -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 12.1)من أكثر  •

1625. 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا على ( 021)يومًا، والماء لـ ( 2211)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2601)
 .ضحية( 201)التوالي، عدد ضحايا الحصار 

يوم ( 320)الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .على التوالي

أيام بعد سيطرة مجموعات المعارضة ( 2261)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .عليه

 .من مبانيه%( 16)ًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي يوم( 103)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع استمرار : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )طريق 


