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يجدد محاولته اقتحام " وداعش..استمرار االشتباكات في مخيم اليرموك"
 "حي الجاعونة

      

 
 

 شاب فلسطيني يقضي وإصابة أخيه برصاص القناصة على طريق الراموسة في حلب 

  أثناء مشاركتة بالقتال إلى جانب قوات النظام السوري" محمود عمره"قضاء الفلسطيني 

 مؤسسة فجر تقيم حملة إفطار صائم في مخيم خان الشيح 

 األمن اللبناني يفرج عن الجئ فلسطيني سوري..بعد اعتقاله بتهمة تشابه األسماء 
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 ضحايا

وأصيب أخيه عامًا في منطقة الراموسة بريف حلب  81" عبد المنعم حمدان"قضى الفلسطيني 
بعد تعرضهم لطلقات القناصة أثناء عبورهم الطريق، وهما من أبناء مخيم النيرب لالجئين " فاتح"

 .الفلسطينيين في حلب

في حلب أثناء مشاركتة بالقتال إلى جانب قوات النظام " محمود عمره" كما قضى الفلسطيني
الالجئين الفلسطينيين الذين مما يرفع حصيلة  ،السوري ضد قوات المعارضة السورية المسلحة

ضحية، وذلك حسب اإلحصائيات الموثقة ( 6633) قضوا منذ بداية األحداث في سورية إلى
 .لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 آخر التطورات

 -أفادت األنباء الواردة من مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، أن تنظيم الدولة 
جديد اقتحام حي الجاعونة في المخيم والخاضع في بعض أجزائه لسيطرة جبهة داعش حاول من 

النصرة، مستخدمًا عربات الشيلكا، وسط حرق للمباني السكنية والمحال التجارية في محيط ساحة 
 .لوبية على تخوم حي الجاعونة

طة لصد أن جبهة النصرة استخدمت األسلحة الثقيلة والمتوس ،وقالت مصادر من داخل المخيم
عنصرًا من داعش، في حين استطاع تنظيم الدولة التقدم  62محاولة االقتحام وقتلت أكثر من 

 .في بناءين بحي الجاعونة، خالل محاولة اقتحامه من عدة محاور
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داعش بتنسيق عملها مع النظام السوري، وقالوا أنه وللمرة -فيما اتهم ناشطون، تنظيم الدولة 
" شادر"نظيم وعلى مرآى من أعين النظام بقطع شارع فلسطين، ووضع الثانية يقوم عناصر الت

كبير أمام قناصات النظام وأمام جنود بلدية اليرموك، وفصل بعض الشوارع عن بعضها لتضييق 
 .الخناق على حي الجاعونة وتنفيذ مخططها لتسليم المخيم مقابل الخروج إلى مدينة الرقة

حثيثة من قبل تنظيم الدولة القتحامه بهدف بسط السيطرة  ويشهد محور حارة الجاعونة محاوالت
الخنادق وفتح منازل أبناء المخيم على بعضها هربًا و  الكاملة عليه، ويقوم الطرفان بحفر األنفاق

من رصاص القناصة، كما يقوم الطرفان بزرع العبوات الناسفة وحرق المنازل لمنع تقدم أي 
 .طرف على حساب اآلخر

 
التضامن المجاورة للمخيم، دارت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي المعارضة المسلحة وفي منطقة 

، وذلك على محور "الدفاع الوطني“ومجموعات مسلحة موالية للنظام السوري في شارع نسرين 
 .أبنية اإلسكان في الحي

 81") عبد المنعم حمدان"وباإلنتقال إلى حلب أفاد مراسل مجموعة العمل، أن الشاب الفلسطيني
بعد تعرضهم لطلقات القناصة " فاتح"قضى في منطقة الراموسة بريف حلب وأصيب أخوه ( عامًا 

 .أثناء عبورهم الطريق، وهما من أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب

ويعتبر طريق الراموسة أحد الطرق الخطرة على حياة المواطنين، حيث يتم استهدافه بين الحين 
بالقذائف ورصاص القناصة، مما يؤدي لقطع حركة األهالي من أبناء مخيم النيرب من واآلخر 

 .موظفين وعاملين وطالب الجامعات والمعاهد في مدينة حلب خوفًا من رصاص القناصة
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أما في ريف دمشق الغربي قامت مؤسسة فجر لإلغاثة والتنمية الشبابية بحملة إفطار لعدد من 
لشيح، وبحسب القائمين على المؤسسة أن الحملة استمرت لمدة يومين العائالت في مخيم خان ا

 .متتاليين، وذلك بهدف تخفيف العبء االقتصادي عن كاهل أهالي المخيم

فيما أشارت التقارير الميدانية لمجموعة العمل من داخل مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين، 
عاطلون عن العمل ويعتمدون على المساعدات إلى أن عددًا كبيرًا من سكان مخيم خان الشيح 

 .المحدودة غير المنتظمة، باعتبار المخيم منطقة شبه محاصرة

أحمد فاروق "وفي سياق مختلف أفرج األمن اللبناني يوم أمس عن الالجئ الفلسطيني السوري 
الجاري  يونيو –حزيران / 81من أبناء مخيم اليرموك، وذلك بعد اعتقاله يوم ( عاماً  81" )جمعة

بتهمة تشابه األسماء، وذلك أثناء خروجه من مخيم برج البراجنة إلى شارع عنان المالصق 
أنه خرج في حالة يرثى لها بعد أن تعرض " الجمعة"للمخيم من الجهة الشرقية، وقال مقربون من 

 ."للضرب والشتم واأللفاظ النابية من قبل عناصر األمن اللبناني خالل فترة اعتقاله

 
ُيذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد نشرت في وقت سابق نداء مناشدة 

بعد أن ُفقد بعدة ساعات ناشدوا خالله منظمة التحرير " أحمد فاروق جمعة"لذوي الالجئ 
والفصائل الفلسطينية في لبنان والسلطات اللبنانية للبحث عن ولدهم ومعرفة مصيره، إال أن أحدًا 

 .تم بالموضوع بحسب وصف العائلةلم يه
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 6102/ حزيران ــ يوينو/ 62/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 85522) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 065522 •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 3222) •

 .6285يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 1222) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 8222) •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 18.6)أكثر من  •

 .6285كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 8833)توالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من على ال( 8820)لليوم 
 .ضحية( 811)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 355)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 851)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 8852)والي نزوح جميع األهالي عنه منذ ح: مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 12)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 188)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


