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جهات محسوبة على النظام تتحدث عن قرب انسحاب "النصرة" و"داعش" "
 "من مخيم اليرموك

 

 
 

 قضاء عنصر من حركة فتح االنتفاضة أثناء قتاله مع قوات النظام في سورية. •

 هيئة فلسطين الخيرية توزع مساعداتها في مخيم درعا والمزيريب. •
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 ضحايا

حسن محمد حسين" أعلنت حركة فتح االنتفاضة عبر صفحتها على موقع الفيس بوك مقتل "
 وذلك أثناء قتاله إلى جانب قوات النظام السوري في مخيم اليرموك.

ام السوري وتقاتل معه في عدة مناطق يذكر حركة فتح االنتفاضة إحدى الفصائل الموالية للنظ
 .في سورية

 

 آخر التطورات

انتشرت في اآلونة األخيرة أنباء تشير إلى استعداد تنظيم "داعش" وعناصر "النصرة" لالنسحاب 
من مخيم اليرموك، وذلك بعيد خروج جرحى النصرة من المخيم باتجاه مدينة إدلب ضمن اتفاق 

معارضة، وتعميم قيادة داعش لعناصره جنوب دمشق بتجهيز أنفسهم الو  البلدات األربع بين النظام
 للخروج.

فيما قال أمين سر تحالف القوى الفلسطينية في سورية خالد عبد المجيد "إن اتفاق تسوية مخيم 
اليرموك المتفق عليه منذ أسابيع والذي ينص على انسحاب مسلحي تنظيمي داعش وجبهة 

 ."يذه مطلع األسبوع المقبلالنصرة من جنوب دمشق سيتم تنف

 
بدؤوا يتجهزون للرحيل ” داعش والنصرة “وأضاف عبد المجيد لوسائل إعالم سورية "أن مسلحي 

من المخيم وأن اتفاق التسوية سيتم تنفيذه على مرحلتين تتضمن خروج مسلحي جبهة النصرة 
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ائم بأسماء المسلحين وذلك بعد تقديم الجماعات المسلحة قو  ،وتنظيم داعش باتجاه الرقة وإدلب
 .الراغبين بالخروج تجاه شرق سورية والراغبين بتسوية أوضاعهم داخل المخيم"

من جانبهم يعيش الفلسطينيون حالة من الترقُّب الحذر في انتظار معرفة مصير المنطقة الجنوبية 
ع للعاصمة دمشق عمومًا ومخيم اليرموك خصوصًا، فيما عّبر ناشطون عن خشيتهم من أن توس

النظام ومجموعاته الموالية في المنطقة الجنوبية سيضع األهالي وأبنائهم أمام خيارين أحالهما 
مّر، إما االنخراط في مجموعاته الموالية وإجبارهم على القتال في صفوف النظام، أو التهجير من 

 المنطقة خوفًا من مالحقة األمن السوري وحمالت التجنيد اإلجباري واالحتياط.

اإلشارة إلى أن آالف الالجئين الفلسطينيين ُهجروا من مخيم اليرموك إثر استهداف طائرات تجدر 
النظام السوري ثم فرض حصاره وقطع الكهرباء والماء ودخول داعش الذي دفع باآلالف من 

 الالجئين إلى النزوح نحو البلدات المجاورة.

خيرية بالتعاون مع عدد من من جانب آخر وعلى الرغم من القصف، وزعت هيئة فلسطين ال
المؤسسات، مساعدات إغاثية من سلل غذائية ووجبات طعام جاهزة في مخيم درعا لالجئين 
الفلسطينيين جنوب سورية، الذي يعاني من تبقى فيه من أوضاع إنسانية قاسية جراء الحصار 

 لقصف.الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم والمناطق المتاخمة له وتواصل أعمال ا

كما وزعت الهيئة مساعداتها على المهجرين والمحتاجين في بلدة المزيريب وماحولها، حيث يأتي 
ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة في محاولة للتخفيف من معاناة الالجئين الفلسطينيين 

 .ينيةجنوب سورية الذين يشتكون من غياب دور المؤسسات اإلغاثية الدولية والرسمية الفلسط
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 2017حزيران/ يونيو  2إحصائيات وأرقام حتى فلسطينيو سورية 

حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ( 3506) •
 امرأة.( 462)

معتقلين فلسطينيين في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ( 1603) •
 امرأة.( 99)

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –نظامي ومجموعات الجبهة الشعبية حصار الجيش ال •
 على التوالي.( 1411يدخل يومه )

الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب ( 196) •
 الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.

عن مخيم اليرموك منذ يومًا و ( 1146انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 يومًا.( 997)

يومًا، ( 1490أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 يومًا.( 224والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ( 85حوالي ) •
ألف، ( 17ألف، وفي األردن )( 31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.( 8آالف، وفي تركيا )( 6وفي مصر )


