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عقب اشتباكات عنيفة في مخيم اليرموك النصرة تعلن توسع مناطق "
 "نفوذها فيه

  

 
 

 مهرجان ووقفة تضامنية في مخيم اليرموك وببيال نصرة للقدس. 

  عودته من عملهاألمن السوري يعتقل أحد أبناء مخيم خان دنون بعد. 

 مسيرات في مخيم النيرب في حلب نصرةً للقدس. 

  الجئاً فلسطينياً قضوا بسبب الحرب في سورية( 0303)أكثر من. 
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 آخر التطورات
سيطرتها " تويتر"أعلنت جبهة النصرة عبر حسابات مقربة منها على موقع التواصل االجتماعي 

قبل الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية على قطاع جديد بمخيم اليرموك المحاصر من 
القيادة العامة، وقالت الجبهة أن عناصرها نفذوا عملية انغماسية، أول أمس، وقتلوا عددًا كبيرًا  -

من قوات النظام والمجموعات العسكرية الفلسطينية الموالية له، فرّد الجيش النظامي بقصف 
 .مدفعي استهدف منازل األهالي

 
اشتباكات عنيفة في مخيم اليرموك اندلعت أول أمس بين الجيش النظامي والمجموعات يذكر أن 

 .الموالية له من جهة وداعش وجبهة النصرة من جهة أخرى
نتفاضة الثالثة نحو إلا"وفي سياق متصل أقام أهالي اليرموك، مهرجانًا شعبيًا تحت عنوان 

المحتلة والُقدس الشريف، حيث تجمع  وذلك نصرًة ألهلهم في األراضي ،"العودةو  اإلستقالل
 .العشرات في مركز دعم الشباب في المخيم رافعين الالفتات المتضامنة مع أهالي القدس

كما نّظمت فعاليات فلسطينية في بلدة ببيال المجاورة لمخيم اليرموك أول أمس وقفة تضامنية مع 
باإلضافة إلى تمثيل عرض مسرحي المسجد األقصى، تخّللها إلقاء كلمات وأبيات من الشعر، 

 .قصير
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أحد "وليد عبد الغفار " وفي موضوع مختلف اعتقلت قوات األمن السورية الالجئ الفلسطيني 
 .أبناء مخيم خان دنون، وذلك أثناء عودته من عمله البارحة، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة

اصر حاجز الجيش النظامي يشار أن أبناء مخيم خان دنون يتعرضون لمضايقات من قبل عن
 –، حيث أكد أحد أبناء المخيم (بغير األخالقية)ومجموعاته الموالية، ووصفها أحد األهالي 
لمراسلنا في المخيم أن عناصر الحاجز يقومون  -طلب عدم ذكر اسمه خوفًا من االعتقال 

افة إلى قيامهم بمضايقة فتيات المخيم باأللفاظ والحركات غير األخالقية بشكل متكرر، باإلض
 .بسرقة حاجيات األهالي وفرض إتاوات عليهم في كثير من األحيان

أما في حلب فقد خرج المئات من أهالي مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب، ظهر 
اليوم، في بمسيرات تضامنية مع المسجد األقصى، وأهالي القدس المحتلة، الذي يتعرضون 

 .لهجمة شرسة من االحتالل
حيث جابت المسيرات شوارع المخيم، ورفعت فيها أعالم فلسطين، كما ردد األهالي الهتافات 

 .الداعمة لفلسطين والقدس
يذكر أن مخيم النيرب يخضع لسيطرة الجيش النظامي ومجموعات لواء القدس الموالي له، حيث 

األمني وحمالت يعيش المخيم حالة من الهدوء النسبي، فيما يشتكي األهالي من التشديد 
 .االعتقال المتكررة بحق األهالي

 
 احصاءات

أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وّثق حتى اليوم 
حيث أدى القصف إلى .فلسطينيًا سوريًا قضوا بسبب الحرب الدائرة في سورية( 0303)أكثر من 

الجئًا بسبب االشتباكات المتبادلة بين ( 173)ى الجئًا فلسطينيًا، فيما قض( 3301)قضاء 
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الجيش النظامي ومجموعات المعارضة السورية المسلحة، في حين قضى تحت التعذيب في 
 .الجئاً ( 113)سجون ومعتقالت النظام 

يشار أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تتيح للباحثين والناشطين والمؤسسات 
 actionpal.org.uk ئياتها عبر موقعها االلكترونيالحقوقية الوصول إلى احصا

 
 5162/ أكتوبر  -تشرين األول / 61فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 105333)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 305033) •
" األونروا"يًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة الجئًا فلسطين( 1333)لبنان، 

 .1330لغاية يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 01)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 077)يومًا، والماء لـ ( 737)، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من على التوالي( 707)لليوم 
 .ضحية( 371)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 177)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 777) نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي: مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 73)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 010)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 
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