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 "اشتباكات وانفجارات عنيفة تهز مخيم اليرموك بدمشق"

 
 
 

 عنصران من جيش التحرير يقضيان في سورية. 

 إصابة طفل برصاص قناص في مخيم اليرموك. 

  اليرموكاألمن السوري يعتقل الجئة فلسطينية خرجت من مخيم. 

 قصف متقطع يستهدف محيط مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

 قصف يستهدف منزل الجئ فلسطيني في حي الحمدانية بحلب. 

 
 
 
 
 
 



 

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

 

 علي السعدي 

 ضحايا
" رامي عالء الدين غباري"قضى كل من 

من مرتبات جيش التحرير " علي السعدي"و
الفلسطيني في منطقة تل الصوان على مشارف 

بريف دمشق، وذلك خالل  مدينة دوما
اشتباكات وقعت بين الجيش السوري 
ومجموعات من جيش التحرير الفلسطيني من 
جهة ومجموعات المعارضة السورية المسلحة 

 .من جهة أخرى
 

 آخر التطورات
هزت انفجارات عنيفة أرجاء مخيم اليرموك، يوم أمس، تزامنت مع تحليق لمروحيات النظام في 

شهد المخيم اشتباكات عنيفة دارت ظهر األمس بين تنظيم الدولة اإلسالمية سماء المخيم، فيما 
وأبناء المخيم من جهة أخرى، " أكناف بيت المقدس"وجبهة النصرة من جهة، وكتائب " داعش"

تركزت في محور بلدية اليرموك في شارع فلسطين، ومحور ساحة الريجة، تزامن ذلك مع تعرض 
 .المخيم للقصف بقذائف الهاون

بجانب المدينة الرياضية في مخيم اليرموك  03فيما أصيب طفل في منطقة امتداد شارع ال 
يأتي ذلك مع استمرار سيطرة ، برصاصة قناص من جهة بلدة يلدا لتصيب الرصاصة قدم الطفل

 .على القسم األكبر من مخيم اليرموك" داعش"
 –ين مجموعات الجبهة الشعبية إلى ذلك شهدت مداخل اليرموك اشتباكات متقطعة مساء أمس ب

حيث أشارت أنباء غير مؤكدة على تقدم  ،القيادة العامة من جهة وجبهة النصرة وداعش
 .مجموعات الجبهة الشعبية تجاه ساحة الريجية

 30" )سالم عمار"وعلى صعيد آخر اعتقلت قوات الجيش واألمن السوري الالجئة الفلسطينية 
المحاصر، وذلك أثناء محاولتها الخروج من المخيم عبر حاجز  من أبناء مخيم اليرموك( عاما  

 .بيت سحم
الجئ فلسطيني معتقل في السجون السورية  838يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت أسماء 

 .معتقلة اليزال مصيرهم مجهول 03منهم 
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 وفي موضوع مختلف تعرضت المزارع المحاذية لمخيم خان الشيح لقصف عنيف شنته الطائرات
الحربية السورية، التي قامت بإلقاء عدد من البراميل المتفجرة، مما أثار حالة من الهلع والذعر 
في صفوف األهالي، نتيجة هول أصوات االنفجارات الناجمة عن القصف، يأتي ذلك القصف 
بالتزامن مع أوضاع معيشية قاسية يعاني منها األهالي وذلك بسبب نقص الخدمات الصحية 

لى المخيموغالء الم  .عيشة وصعوبة المواصالت من وا 
النازح من مخيم النيرب إلى حي " نضال الخطيب"أما في حلب فقد تعرض منزل الالجئ 

الحمدانية في حلب للقصف حيث أدى استهدافه بقذيفة هاون إلى أضرار مادية كبيرة في المكان، 
 .دون تسجيل إصابات في صفوف األهالي

 
 القصف على حي الحمدانية 

 5142/ ابريل ــ نيسان / 41احصاءات وأرقام حتى 
الجئا  فلسطينيا  سوريا  وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53922)ما ال يقل عن  •

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

( 543)يوما ، والماء لـ ( 353)التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من على ( 713)لليوم 
 .ضحية( 431)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجئا  في ( 416703)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 01) •
احصائيات  الجئا  في مصر، وذلك وفق( 76111)الجئا  في لبنان، ( 246211)األردن و
 .3302لغاية فبراير " األونروا"وكالة 
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي( 210)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 240)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 351)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : حندراتمخيم  •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه %(31)يوما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 271)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا   :العائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


