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"داعش" نفذ أحكاماً بقطع أيادي مدنيين في مخيم 

 اليرموك بدمشق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األهليططط  ل طططد  ناشططططون يدوقطططدمن مدتحططط  الوؤريطططر مالح   طططا  • 

 .  اهوحططططططططططططططططططططططام م بططططططططططططططططططططططط   مخططططططططططططططططططططططيم اليرمططططططططططططططططططططططوك

فطي  تؤت عدوان "فل ططيديو  طوةي  بطين نكنوطين" تمحطع م طير• 

 دكن  فل طين.ل 69هولددا يؤي الذكرى 
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 آخر الوطوةا  

أفططاد مرا ططم ممحوعطط  ال حططم قدططو  دمشططق أن تدتططيم داعططش نفططذ  

حكحطططاً بقططططع يطططد الشطططا  الفل ططططيدي الح طططرم  با طططم "أبطططو ةا  

 الندمي" من  كان الؤمر األ ود الحمامة للحخيم بو ح  ال رق .

ايطاة  5مأضا  مرا لدا أن عداصر الودتيم قاموا أيضاً يو  المح   

رمبط  علطم مططرآى عطدد مططن بقططع يطد الشططا  فطي مدطقطط  ال  2015

أبدططاا الحخططيما مكططان عداصططر داعططش فططد ات حططوا أبططو ةا  باةتكططا  

عحليا   طرق  لحدطا ا األهطالي مخاصط  فطي فوطرا الؤ طاة ال ط ن  

 علم مخيم اليرموك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يططذكر أن تدتططيم "داعططش" كططان قططد  ططيطر علططم مخططيم اليرمططوك  

ا  بالود يق مالو امن مع عداصطر تدتطيم الد طرا ئهيتط  تؤريطر الشط

حالياً( حيث فرض  طيطرت  علطم م طاحا  ما ط   مطن الحخطيم ب طد 

م ططاةك عديفطط  مططع ممحوعططا  الح اةضطط  ال ططوةي  الح ططلؤ  مطلططع 

 . 2015إبريم 
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مفي  ياق ليس بن يدا مقط  ناشططون فل ططيديون انوقطادا  حطادا  

لحدتح  الوؤرير الفل طيدي  مالح   ا  مال يتطا  األهليط  ال املط  

مشططقا مكلططد ب ططد تططرك م يطط   الحخططيم الططذين لحخططيم اليرمططوك بد

خرقططوا ت ططوكحاا دةا ططو م يحشططون علططم األقططدا  لح ططافا  يويلطط  

 دمن أن يوم تأمين الحواص   ال  م  ل م.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ممفقططاً للداشطططين فططالن الططط   الططذين عططانوا مططن أمضططا  م يشططي   

مأمدي  غاي  في ال وا خط ا الشط وة الحاضطي  قطد تركطوا لي طيرما 

ا  انط قطاً مطن حطاقل يلطدا نؤطو حطاقل  طيدي مقطداد تؤطت علم األقطد

دةقططا  حططراةا مرتف طط  مهططم يؤحلططون حقططاين م دمن أن يططوم تططأمين 

  ياةا  لدقل م.

فيحططططا ت ططططااا الداشطططططون عططططن  ططططنر إهحططططاا مدتحطططط  الوؤريططططر  

الفل طيدي  ألداا ماقنات ا تماه أبداا الحخيم الحؤاصرينا في حطين 

 م مم انات م.تدعي قيام ا بحواب   مشك ت 
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أمططططا فططططي هولدططططدا فقططططد نتططططم الومحططططع الفل طططططيدي ال ططططوةي الؤططططر 

"م ططير"ا م ططاا أمططسا تؤططت عدططوان "فل طططيديو  ططوةي  بططين 

نكنوططين"ا ف اليطط  ميديطط  احيططاا الططذكرى الوا طط   مال ططوين لدكنطط  

 فل طينا مكلد في مديد  ةمتردا  ال ولددي .

 

فل ططططيدي حيطططث تضطططحدت الف اليططط  م طططرض لفدطططان الكاةيكطططاتير ال 

ال ططططوةي "هططططاني عنططططا "ا ممصططططل  فديطططط  للفدططططانين "مؤحططططود 

األ ططدي" م"قططود  قا ططم"ا كحططا ألقططم األ ططواك "قنططر الشططوفي" 

 كلح  الومحع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مةافق الف الي  أم ي  ش ري  شاةك في ا كم من "هدى دينطان" م  

"ةامي أبو صالح م"مؤحد دامد"ا كحطا تطم عطرض " تكطت عطودا" 

 لح طفم بيطاةي.

 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 

 2017مايو  –أياة  13ةي  إح اييا  مأةقا  حوم فل طيديو  و

( ح ططيل  الضططؤايا الفل طططيديين الططذين تحكدططت ممحوعطط  3495• ئ

 ( امرأا.455ال حم من توثيق م بيد م ئ

( م ططوق ً فل طططيدياً فططي أفططر  األمططن مالحخططابرا  الواب طط  1602• ئ

 ( امرأا.99للدتا  ال وةي بيد م ئ

القيططادا  –المن طط  الشطط ني  ح ططاة المططيش الدتططامي مممحوعططا  • 

 ( علم الووالي.1395ال ام  علم مخيم اليرموك يدخم يوم  ئ

( تقتططاً متقتطط  فل طططيدي  قضططوا نويمطط  نقطط  الو ذيطط  1955• ئ

 مالرعاي  الطني  ب نر الؤ اة غالنيو م في مخيم اليرموك.

( يومطاً 1126انقطا  الحيطاه عطن مخطيم دةعطا م طوحر مدطذ أك طر ئ• 

 ( يوماً.977يرموك مدذ ئمعن مخيم ال

أهالي مخيم حددةا  في حلر محدوعون مطن ال طودا إلطم مدطا ل م • 

( يومططاًا مالحخططيم يخضططع ل ططيطرا المططيش الدتططامي 14700مدططذ ئ

 ( أيا .204مدذ أك ر من ئ

( ألططال تقططس فل طططيدي  ططوةي مصططلوا إلططم أمةمبططا 85حططوالي ئ• 

طيديين فطي ا في حين يقدة عدد ال قتين الفل 20166حوم ن اي  

( 6( ألالا مفي م ر ئ17( ألالا مفي األةدن ئ31لندان بؤوالي ئ
 ( آت ا مفي غلا ألال فل طيديي  وةي.8آت ا مفي تركيا ئ

 

 


