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 اليرموك، مخيم في" داعش"و" النصرةجبهة " بين اشتباكات

  مقراتها أحد من" النصرة" يطرد واألخير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مخيم اليرموك. اشتباكاتيقضي في  الجئ فلسطيني من عناصر النصرة •

 بريف الشيح خان مخيم أطراف يستهدف المتفجرة بالبراميل قصف •

 دمشق

 استياءهم يبدون السورية السجون في الفلسطينيات المعتقالت ذوو •

 بناتهم قضية المؤسسات لتجاهل

 البراجنة برج مخيم في سورية فلسطينيي على المساعدات بعض توزيع •

 .لبنان في
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 ضحايا

الملقب بأبو عدي، وهو أحد عناصر جبهة النصرة في  حميد" ياسينقضى "

"داعش"  عت بينمخيم اليرموك بدمشق، وذلك إثر االشتباكات التي اندل

 و"جبهة النصرة" يوم أمس في المخيم.

 

 

 التطورات آخر

 استمرت بدمشق، اليرموك مخيم شهده كبير أمني وتوتر متقطعة اشتباكات

 قادات أحد اغتيال محاولة بعيد وذلك ،حتى ساعات متأخرة من مساء أمس

 الحجر حي في استهدفته ناسفة بعبوة العراقي سالم بأبو الملقب" داعش"

 .للمخيم المجاور األسود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندلعت متقطعة اشتباكات أن العمل، بمجموعة خاصة مصادر أكدت وقد

 بطرد" داعش" عناصر قام حيث ،"النصرة جبهة"و" داعش" عناصر بين

 (.سابقا  -الحنون زهر مركز) المخيم داخل مقراتها أحد من" النصرة"

 النار اطلقوا قد كانوا" النصرة جبهة" من عناصر أن المصادر وأضافت

 يأتي صفد، شارع في عسكري بزي شخص يقودها كان نارية دراجة على

 األسود، والحجر اليرموك في الطرفين لعناصر واسع انتشار ظل في ذلك

 الحجر وحي المخيم سماء في الحربية للمروحيات تحليق مع ذلك تزامن

 .اليرموك لمخيم لمجاورا األسود
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 أطراف استهدفت غارات عدة الحربية المروحيات شنت آخر جانب من

 يقل ال ما ألقت حيث دمشق، بريف الفلسطينيين لالجئين الشيح خان مخيم

 .الماديات على أضرارها اقتصرت متفجرة، براميل أربعة عن

 الطرقات جميع بإغالق النظامي الجيش حواجز تستمر ذلك غضون في

 من يضاعف الذي األمر دمشق، العاصمة مركز المخيم بين تصل التي

 .ألبنائهم األساسية المواد بتأمين يتعلق فيما خصوصا   المخيم أهالي معاناة

 

 النظام سجون في الفلسطينيات المعتقالت ذوو أبدى منفصل سياق وفي

 ومنظمة والفلسطينية الدولية المؤسسات تجاهل من استياءهم السوري،

 النظام سجون في له يتعرضون وما المعتقالت بناتهم ملف التحرير

 الدولية المنظمات العمل لمجموعة وصلت رسائل عبر وطالبوا السوري،

 عن والكشف سراحهن إطالق أجل من العمل التحرير، ومنظمة والفلسطينية

 الالجئين بحق تُمارس التي االنتهاكات لوقف والتدخل مصيرهن،

 أعلى على القضية هذه وإثارة السوري، النظام سجون في الفلسطينيين

 .الدولية المحافل وفي الممكنة المستويات

 

 السوري األمن" فإن السورية، السجون من عنهن مفرج لشهادات ووفقا  

 والضرب والشبح بالكهرباء الصعق من التعذيب، أشكال كافة عليهن مارس

 وسجانين ضباط من المتكرر واالغتصاب الحديدية، والعصي بالسياط

 ".مختلفين

 

 الجئا   1043 اعتقال وثقت أنها إلى العمل مجموعة احصائيات وتشير

 عن يعلم ال فلسطينية الجئة 75 منهم السورية السجون في فلسطينيا  

 عنه، المعلن الرقم من أكبر المعتقلين عدد أن تأكيدها مع شيء، مصيرهم

 أهالي بعض تخوف إلى باإلضافة رسمية، إحصائيات توفر لعدم نتيجة

 قضاء العمل مجموعة وثقت كما األمر، عن اإلفصاح من المعتقلين

 بلغت جين في التعذيب، تحت قضوا الفلسطينيات الالجئات من العشرات

 .ضحية 431 الفلسطينيين الالجئين من التعذيب لضحايا اإلجمالية الحصيلة
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 أهلي عمل لجان

 على العاجلة، اإلغاثية المساعدات بعض األوروبية، الوفاء حملة وزعت

 في البراجنة برج مخيم في المقيمة السورية الفلسطينية العائالت من عدد

 .لبنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وبعض غذائية طرودا   تشمل المساعدات فإن الحملة على للقائمين ووفقا  

 معا  " لمشروع استكماال   يأتي المساعدات توزيع وأن والفرشات، األغطية

 .شهور عدة منذ الحملة بدأته والذي ،"دافئ لشتاء

 بسبب سورية من هجروا سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 42.5) حوالي أن يذكر

 .سورية في مخيماتهم له تعرضت الذي والحصار القصف

 

/  يناير ــ الثاني كانون/ 30/ حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

2016 

 فلسطينيا   الجئا  ( 42,500)و األردن في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 15500) •

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

 .2015 يوليو لغاية" األونروا" وكالة احصائيات

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

 .2015 األول كانون -ديسمبر نهاية

 القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 959) لليوم المخيم على العامة

 ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 509) لـ والماء يوما ،( 1021) من

 .ضحية( 185) الحصار
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 منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوم( 815) حوالي منذ

 بعد أيام( 1008) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة مجموعات سيطرة

 حوالي ودمار عنه المياه النقطاع يوما  ( 669) حوالي: درعا مخيم •

 .مبانيه من( 70%)

: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

 .فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا   هادئ الوضع

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

 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء المجاورة المناطق


