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بعد أشهر من التحالف، اشتباكات بين "جبهة النصرة" 

 و"تنظيم داعش" في مخيم اليرموك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .زاكية وتحذيرات من عبوره -جيش النظام يستهدف طريق خان الشيح • 

أشقاء فلسطينيين من عائلة  ثالثةاألمن السوري يواصل اعتقال • 

 0"التعمري" منذ قرابة عامين

( عائلة فلسطينية سورية في مخيم 200توزيع وقود التدفئة على )• 

 .الجليل بلبنان
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 آخر التطورات 

شهدت منطقة العروبة في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، 

بين عناصر تنظيمي "داعش" و" جبهة النصرة"، اللذين اشتباكات متقطعة 

يسيطران على المخيم المحاصر من قبل عناصر الجيش النظامي 

 القيادة العامة. –ومجموعات الجبهة الشعبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً كبيراً حيث ينتشر  ً لناشطين فإن شوارع المخيم تشهد توتراً أمنيا ووفقا

 بشكل كبير كل في مناطقه.عناصر تنظيمي "داعش" و"النصرة" 

من جانب آخر قالت أنباء واردة من المخيم أن جبهة النصرة اعتقلت كالً 

من "بهاء األمين " و"سامر الشلبي" بتهمة التعاون مع النظام السوري 

 وتنظيم القيادة العامة الموالي للنظام، وهما من أبناء حركة فتح.

د سقوط قذيفة هاون شه قد وكان المخيم في وقت سابق من أول أمس

ً في منازل  استهدفت شارع الجاعونة، مما سبب أضراراً مادية وخرابا

 األهالي دون وقوع اصابات تذكر.

وتأتي تلك التطورات في ظل الحديث عن اتفاق بين "داعش" و النظام 

 السوري على إخالء المخيم وتسليم سالحها المتوسط والثقيل.

كانت قد سهلت دخول تنظيم "داعش"  الجدير بالذكر أن "جبهة النصرة"

إلى مخيم اليرموك قبل أن يفرض األخير سيطرته على مساحات واسعة منه 

 إبريل الماضي. –مطلع نيسان 
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أما في ريف دمشق، فقد طالب ناشطون وعدد من أبناء مخيم خان الشيح 

زاكية،  -أبناء مخيمهم، بأخذ الحيطة والحذر من عبور طريق خان الشيح 

 سبب استهدافه باألسلحة الثقيلة من مواقع الجيش النظامي. وذلك ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خان الشيح( المنفذ الوحيد الذي يمد أبناء المخيم  -حيث يعتبر طريق )زاكية 

ً أن حواجز الجيش النظامي كانت قد  بالمؤن وحاجاته الضرورية، علما

سلوك طريق أغلقت جميع الطرق المؤدية للمخيم، مما يجبر األهالي على 

ً الستهداف الجيش  زاكية بالرغم من خطورته العالية، حيث يتعرض دوما

السوري، وقد سقط العديد من أبناء المخيم ضحايا خالل مرورهم منه حتى 

 أطلق أبناء المخيم عليه "طريق الموت ". 

 

وعلى صعيد آخر، يواصل النظام السوري اعتقال ثالثة أشقاء فلسطينيين 

ري من أبناء مخيم اليرموك وهم : الالجئ "خالد جمال من عائلة التعم

عاماً(، و "أحمد  23عاماً(، و "محمد جمال التعمري" ) 26التعمري" )

وحتى  1/5/2014عاماً(، بعد اعتقالهم منذ تاريخ  19جمال التعمري" )

اللحظة ،وذلك أثناء خروجهم من مخيم اليرموك عبر حاجز علي الوحش 

، عندما أشاع النظام السوري نبأ فتح ممر إنساني التابع للنظام السوري

لخروج المدنيين من المخيم، وتم حينها اعتقال المئات من الالجئين 

 الفلسطينيين بحسب شهود عيان وناشطين، ولم يُعرف مصيرهم حتى اآلن. 
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يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن 

، ويتم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق، المعتقلين الفلسطينيين

في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم 

معتقالً فلسطينياً في  (1044)وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن 

معتقلة، في حين بلغت حصيلة ضحايا  (75)سجون النظام السوري منهم 

 الجئاً. (431)الموت في سجون النظام  التعذيب حتى

 

 لجان عمل أهلي 

شاركت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان، بتوزيع وقود التدفئة )المازوت( 

( عائلة من فلسطينيي سورية المهجرين في مخيم الجليل 200على نحو )

 بلبنان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يعيشون في ( ألف مهجراً من فلسطينيي سورية 42.5يذكر أن حوالي )

لبنان في ظل أوضاع معيشية مأساوية، وذلك بسبب غالء المعيشة، وانتشار 

البطالة في صفوفهم، بسبب منعهم من العمل لظروف تتعلق بحصولهم على 

 اإلقامة، وتسوية أوضاعهم القانونية في لبنان.
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/ كانون الثاني ــ يناير / 23فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى /

2016 

( الجئاً فلسطينياً 42,500( الجئاً فلسطينياً سورياً في األردن و)15500• )

ً في لبنان، ) ً في مصر، وذلك وفق 6000سوريا ً سوريا ً فلسطينيا ( الجئا

 .2015احصائيات وكالة "األونروا" لغاية يوليو 

ً وصلوا إلى أوروبا حتى 71.2أكثر من )•  ً سوريا ً فلسطينيا ( ألف الجئا

 .2015كانون األول  -نهاية ديسمبر

مخيم اليرموك: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة • 

( على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر 924العامة على المخيم لليوم )

ً على التوالي، عدد ضحايا 502( يوماً، والماء لـ )1013من ) ( يوما

 ( ضحية.185الحصار )

ي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم مخيم السبينة: الجيش النظام• 

 ( يوم على التوالي.808منذ حوالي )

( بعد سيطرة 1001مخيم حندرات: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي )• 

 مجموعات المعارضة عليه.

ً النقطاع المياه عنه ودمار حوالي 662مخيم درعا: حوالي )•  ( يوما

 ( من مبانيه.70%)

ا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة: مخيمات جرمان• 

 الوضع هادئ نسبياً مع استمرار األزمات االقتصادية فيها.

مخيم خان الشيح: استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين • 

 خان الشيح(. -المناطق المجاورة باستثناء طريق )زاكية 
 


