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 اليرموك مخيم في" داعش"و" الشام تحرير" بين اشتباكات"

 "األمنية إجراءاته يّشدد واألخير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ضحايا حصيلة يرفع السورية المعتقالت في يقضي فلسطيني الجئ •

 (462) إلى التعذيب

 األمني التشديد من يعانون الرمل مخيم أهالي: الهدوء حالة من بالرغم •

 .المعيشة وغالء
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 :ضحايا

 تحت" حلوة فرج" الفلسطيني الالجئ قضاء العمل، مجموعة وثقت

 األمن عناصر اعتقله أن بعد وذلك السوري، النظام سجون في التعذيب

 . دمشق بريف حرستا مدينة في 2012 عام من 12 شهر في السوري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بمنطقة العسكرية الشرطة قبل من الشخصية اغراضه ذويه تسليم وتم

 مما. ولدين وله حرستا، مدينة سكان من وهو ،2013-4-18 في القابون

 التعذيب تحت قضوا الذي الفلسطينيين للضحايا االجمالية الحصيلة يرفع

 الرصد فريق تمكن لما وفقا   وذلك( 462) إلى السوري النظام سجون في

 .توثيقه من العمل مجموعة في والتوثيق

 

 : التطورات آخر

 جنوب داعش الدولة تنظيم أن دمشق جنوب العمل مجموعة مراسل أكد

 مخيم بين الفاصل العروبة حاجز على االمنية إجراءاته من شّدد قد دمشق

 .المجاورة يلدا وبلدة المحاصر اليرموك

 

 ألبناء الوحيد الحاجز على رقابته من يشّدد التنظيم أن مراسلنا وأضاف

 تعسفية اعتقاالت حملة من المخيم أبناء تخوف مراسلنا نقل فيما المخيم،

 بفصائل عالقة لهم أشخاص وذوو أقرباء تطال قد التنظيم بها يقوم

 .الجوار بلدات في المعارضة
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 تنظيم من عنصر وأعتقال وجرحى قتلى وقوع من يوم بعد ذلك يأتي

 المعارضة مجموعات قامت حيث أمس، يوم جرت مواجهات خالل داعش

 .يلدا بلدة أهالي أمام المعتقل والعنصر القتلى جثث باستعراض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وأعمال االشتباكات تواصل العمل مجموعة مراسل أكد اخرى جهة من

 بين حدتها ارتفاع إلى منوها   الشام، وفتح داعش بين المتبادل القنص

 .واالخر الحين

 عدة في حيفا شارع محور على العسكري الضغط داعش تنظيم يكثف فيما

 اعمال استمرار المراسل وأضاف واقتحامه، عليه لالستيالء محاوالت

 .المذكور المحور على التحصين

 تخوم على تتركز عديدة، حواجز بوضع داعش تنظيم قام اخر صعيد وعلى

 بموجب المنطقة من الشام فتح خروج اقتراب مع( المأذنية) القدم حي

 .االربع المدن اتفاق

 والعسكريبن المدنيين من العديد هروب بعد داعش من االجراء هذا ويأتي

 من عدد باعتقال التنظيم قام حيث الشام، فتح مع للخروج القدم باتجاه

 .القدم حي الى وصولهم من منعا   االشخاص
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 في الفلسطينيين لالجئين الرمل مخيم أهالي يعيش آخر، صعيد وعلى

 حواجز تفرضها والتي المشددة األمنية اإلجراءات وطأة تحت الالذقية

 الحواجز تقوم حيث للمخيم، المؤدية الطرقات على النظامي الجيش

 في الخدمة إلى سوقهم يتم حتى الفلسطينيين الشباب عن والبحث بالتدقيق

 .النظام جيش

 

 ضاعف مما صفوفهم في البطالة انتشار من األهالي فيشتكي اقتصاديا   أما

. عام بشكل المعيشية وغالء الغذائية المواد أسعار ارتفاع مع معاناتهم

 من يعد الالذقية في الفلسطينيين لالجئين الرمل مخيم أن بالذكر الجدير

 .سورية في الفلسطينية المخيمات باقي مع مقارنة نسبيا   الهادئة المخيمات

 

 2017 مايو – أيار 20 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

 من العمل مجموعة تمكنت الذين الفلسطينيين الضحايا حصيلة( 3500) •

 . امرأة( 461) بينهم توثيقهم

 للنظام التابعة والمخابرات األمن أفرع في فلسطينيين معتقلين( 1603) •

 . امرأة( 99) بينهم السوري

 العامة القيادة – الشعبية الجبهة ومجموعات النظامي الجيش حصار •

 . التوالي على( 1401) يومه يدخل اليرموك مخيم على

 والرعاية التغذية نقص نتيجة قضوا فلسطينية والجئة الجئا  ( 196) •

 . اليرموك مخيم في غالبيتهم الحصار بسبب الطبية

 مخيم وعن يوما  ( 1132) أكثر منذ مستمر درعا مخيم عن المياه انقطاع •

 . يوما  ( 983) منذ اليرموك

 منذ منازلهم إلى العودة من ممنوعون حلب في حندرات مخيم أهالي •

 من أكثر منذ النظامي الجيش لسيطرة يخضع والمخيم يوما ،( 1476)

 . أيام( 210)

 نهاية حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 85) حوالي •

( 31) بحوالي لبنان في الفلسطينيين الالجئين عدد يقدر حين في ،2016

 آالف،( 8) تركيا وفي آالف،( 6) مصر وفي ألف،( 17) األردن وفي ألف،

 .سوري فلسطينيي ألف غزة وفي


