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 "قصف واشتباكات وحرق صهريج لنقل المياه في مخيم اليرموك"

 
 

 

  مجموعة مقربة من المعارضة السورية المسلحة في مخيم اليرموك تتبنى تفجير
 .بناء يتحصن فيه عناصر من الجيش النظامي

 قصف يستهدف محيط مخيم النيرب. 

  عناصر موالون للجيش النظامي يعتدون بالضرب المبرح على الجئين من مخيم
 .العائدين بحمص

  ضابط من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني يقضي في بلدة المعضمية بريف

 .دمشق

  هدوء حذر يسود حارات مخيم خان الشيح في ظل انقطاع التيار الكهربائي

 .وشبكة االتصاالت عنه
 ضحية من أبناء مخيم الحسينية قضوا منذ بداية " 99:" مجموعة العمل

 .األحداث في سورية
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 آخر التطورات
شيد مخيم اليرموك اشتباكات عنيفة بين المجموعات المسمحة داخل المخيم من جية والجيش 

النظامي والقيادة العامة من جية أخرى عمى محور بمدية اليرموك في شارع فمسطين، تزامن ذلك 
، إلى ذلك "جالل كعوش"مع سقوط عدد من القذائف استيدفت محيط ثانوية اليرموك في شارع 

قامت جية مجيولة داخل المخيم بإحراق أحد صياريج المياه الذي تقوم الجمعيات اإلغاثية 
باستخدامو لتوزيع المياه عمى منازل من تبقى من األىالي داخل المخيم وذلك في محاولة منيا 

يومًا، يذكر أن المخيم قد شيد بالفترة األخيرة " 65"تخفيف آثار انقطاع المياه عن المخيم منذ 
العديد من الحوادث األمنية التي لم يتم معرفة الجيات التي قامت بيا حيث اتيمت المجموعات 

القيادة العامة – المحسوبة عمى المعارضة السورية الجيش النظامي ومجموعات الجبية الشعبية 
المسؤولية عن ذلك في حين أكدت األخيرة أن ما جرى ىو عبارة عن تصفيات داخمية بين 

 .المجموعات المعارضة

 
وىي إحدى المجموعات المقربة من " أكناف بيت المقدس"وفي ذات السياق تبنت مجموعة 

المعارضة السورية المسمحة داخل اليرموك عممية تفجير مبنى أول مخيم اليرموك يتحصن بو 
عدد من عناصر قوات النظام، حيث أظير الفيديو الذي نشرتو المجموعة عمى صفحتيا الرسمية 

عمى موقع الفيسبوك تجييز العبوات الناسفة من قبل عناصرىا، وكيفية تسمميم لياًل إلى داخل 
البناء الذي يتحص فيو عناصر من الجيش النظامي ومجموعات من فتح االنتفاضة الموالون لو، 

ومن ثم نسفو صباحًا، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والجرحى وذلك بحسب البيان الذي 
تاله أحد قادة أكناف بيت المقدس، والذي أضاف أن ىذه العممية جاءت ردًا عمى القصف الذي 

وفتح  (القيادة العامة)يتعرض لو اليرموك من قبل قوات الجيش النظامي والجبية الشعبية 
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االنتفاضة، واستمرار الحصار وقطع المياه، فيما لم يتسن لمجموعة العمل التأكد من صحة 
 .الفيديو من مصدر آخر

أما في حمب فقد استيدف محيط مخيم النيرب لالجئين الفمسطينيين بعدد من القذائف، التي 
سمعت أصوات انفجاراتيا بوضوح داخل المخيم مما أثار حالة من القمق في صفوف األىالي، 

يذكر أن المخيم الذي يسيطر عميو الجيش النظامي يعد من المناطق االستراتيجية في حمب وذلك 
. لقربو من مطار النيرب العسكري

وفي سياق منفصل أقدمت مجموعة من عناصر المجان الشعبية الموالية لمجيش السوري النظامي 
في حي عكرمة الحي الشرقي لممخيم بيدف اختطافو، " محمد زىير السباعي"عمى اقتحام صيدلية 

 العديد من التيديدات عبر ىاتفو ،وىو في العقد الرابع من العمر" السباعي"يأتي ذلك بعد أن تمقى
والتي تطالبو بإغالق صيدليتو، حيث أقدم عدد من عناصر تمك المجان بمياجمة الصيدلية 

وضرب السباعي ضربًا مبرحًا أدى إلى إصابتو بعدد من الكسور في الجمجمة واألطراف، وفي 
سياق متصل قامت تمك المجان المحسوبة عمى الجيش النظامي بمداىمة شارع المدينة الجامعية 

 .حيث تم اعتقالو فيما بعد، مما أثار حالة من التوتر بين أىالي المخيم" جمال السيد"بحثًا عن 
من أبناء مخيم الرمل في " صبحي عمران كردايسي" أما في ريف دمشق فقد قضى المالزم

الالذقية، ومن مرتبات جيش الفمسطيني في منطقة معضمية الشام بريف دمشق جراء االشتباكات 
التي دارت بين جيش التحرير الفمسطيني وقوات المعارضة السورية، مما يرفع عدد عناصر جيش 

 .ضحية" 94"التحرير الفمسطيني الذين قضوا بسبب االشتباكات في سورية إلى 

 
صبحي عمران كردايسي 
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إلى ذلك سادت حالة من اليدوء الحذر في مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق 
تزامنًا مع سماع أصوات انفجارات متقطعة نتيجة قصف المزارع والمناطق المحيطة بو، أما من 
الجانب المعيشي فيعاني سكان المخيم الذين يستقبمون المئات من العائالت النازحة إلى مخيميم 

من المخيمات الفمسطينية والبمدات المجاورة ليم من استمرار انقطاع التيار الكيربائي لفترات 
زمنية طويمة، كما يعانون من ضعف شبكة االنترنت واالتصاالت الخموية، ىذا إضافة لغالء 

 .األسعار وعدم توفر المحروقات فيو
 

 إفراج
، وىو من أبناء مخيم 1981من مواليد " عبد الرحمن صبحية"أفرج األمن السوري عن الشاب 

 .العائدين بحماة، حيث اعتقل لحوالي العام
 

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
أعمن فريق التوثيق في مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية أن عدد الفمسطينيين من أبناء 

منيم من الذكور  % 73ضحية،  "99"مخيم الحسينية الذين قضوا منذ بداية األحداث قد بمغ 
. من اإلناث % 27و

 
وذكر فريق التوثيق في مجموعة العمل أن القصف ىو السبب الرئيسي لموفيات حيث بمغت 

 ضحية، والذي أودى بحياة أسر بكامميا في بعض األحيان كما 70أي بمعدل  % 62النسبة 
–  أكتوبر 14ىو الحال مع عائمة السوالمة التي قضت نتيجة القصف الذي طال المخيم يوم 
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شروق وحماس وفداء ) حيث قضت كٌل من األم مريم رديني وأبنائيا األربعة 2012تشرين األول 
 قضى أحد عشر الجئًا نتيجة 2013كانون الثاني –  يناير 17وبتاريخ .(وحنان جمال سوالمة

، بينما كان القنص والطمق الناري المباشر في المرتبة "الميغ " قصف المخيم بالطيران الحربي 
 –  سبتمبر26الجئًا من أبناء المخيم، وبتاريخ  (15)الثانية حيث قدر أعداد الذين قضوا كذلك 

 وجدت جثامين كٍل من صالح أبو راس وموسى أبو راس وفراس أبو راس ممقاة أمام 2012أيمول 
مسجد العشرة المبشرين بالجنة بعد أن تم اعداميم ميدانياً  من قبل المجان والمميشيات الموالية 

كانون –  يناير 8لقوات النظام، وكذلك تم إعدام الناشطين عصام خراعي وعمر ىالل بتاريخ 
 عمى أيدي قوات النظام ورمي جثمانيما بالقرب من مسجد السيدة عائشة داخل 2013الثاني 

المخيم، كما سجل سقوط خمسة من أبناء المخيم داخل المعتقالت التابعة لمنظام نتيجة التعذيب 
بعد  2014/حزيران –  يونيو 13فقد أعمن عن وفاة األخوين ىمام ولورانس الشافعي بتاريخ 

 .اعتقاليما لفترة غير محددة عمى وجو الدقة
 

 المخيمات الفمسطينية في سورية احصائيات وأرقام
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى المخيم : مخيم اليرموك •

 يومًا 65 يومًا، والماء لـ 578 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر من 495لميوم 
 . ضحية156عمى التوالي، عدد ضحايا الحصار 

 .الجئًا فمسطينيًا سوريًا قضوا خارج سورية "41" •
 .عنصرًا من جيش التحرير الفمسطيني قضوا بسبب االشتباكات في سورية "94" •
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 . يومًا عمى التوالي397
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 . يومًا عمى التوالي366
 يومًا بعد سيطرة مجموعات 566نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عميو
 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات األساسية 212حوالي : مخيم درعا •

 .داخمو
استمرار النقطاع الطرقات الواصمة بينو وبين مركز المدينة باستثناء : مخيم خان الشيح •

 ."خان الشيح- زاكية"طريق 
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 .استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة: مخيم خان دنون •
 .استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ أكثر من عام: مخيم النيرب •
الوضع ىادئ نسبيًا : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فييا


