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استنفار لـ "داعش" في مخيم اليرموك وأنباء عن تحضيرات الشتبكات "
 "جديدة مع "النصرة

 

 
 

مصادر مقربة من النظام السوري تتحدث عن حل عسكري ضد تنظيم "داعش" في  •

 .اليرموك

 األمن السوري يواصل اعتقال الالجئ "أحمد القاسم" للعام الخامس على التوالي. •

 حملة "قمح وحنون" توزع مساعداتها في مخيم خان الشيح. •
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 آخر التطورات

أكد مراسلنا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، وجود استنفار وتحركات مريبة 
اليرموك، حيث يعتقد أن تلك التحركات هدفها التحضير لعناصر تنظيم الدولة "داعش" في مخيم 

 .لهجوم جديد من "داعش" على مناطق النصرة )هيئة تحرير الشام(

حيث أقام تنظيم الدولة عددًا من السواتر الترابية الجديدة في كل من شارع حيفا وصفورية ولوبية، 
 .30وصواًل الى شارع الـ 15ورفع عدد مقاتليه في محاور شارع الـ 

 
وكان التنظيم شّن قبل أيام هجومًا على نقاط تابعة لهيئة تحرير الشام أوقعت عشرات القتلى 

 والجرحى في صفوف التنظيمين.

فيما قال مراسلنا أن حالة خوف وذعر كبيرة بين المدنيين المحاصرين في منطقة هيئة تحرير 
علمًا أن  ،لتزود بالماء والطعامالشام بسبب وقوع اشتباكات عنيفة تمنعهم الخروج من المنطقة وا

تنظيم "داعش" كان قد سيطر على مخيم اليرموك بالتنسيق والتعاون مع عناصر "جبهة النصرة" 
 .2015مطلع شهر إبريل 

وفي السياق، أكدت مصادر من مجموعة لواء القدس المحسوبة على النظام السوري أن لواء 
الجئين الفلسطينيين بدمشق، وذلك في اطار القدس يستعد لمهاجمة داعش في مخيم اليرموك ل

 عمليات إعادة سيطرة النظام على العديد من البلدات جنوب دمشق.
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فيما صرح أحد مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية في سورية أن هناك اتفاق يقضي بانسحاب 
اب أو عناصر جبهة النصرة من مخيم اليرموك، وبعد انسحابهم سيتم تخيير "داعش" بين االنسح

 القيام بعمل عسكري ضدها.

 –يذكر أن المخيم يخضع لحصار مشدد يفرضه النظام السوري ومجموعات الجبهة الشعبية 
اسعة منه مطلع إبريل و  يومًا، فيما سيطر تنيظم "داعش" على مساحات 1387القيادة العامة منذ 

 .وذلك بمساعدة ودعم من جبهة النصرة حينها 2015

أحمد محمود القاسم" للسنة الخامسة ظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "إلى ذلك يواصل الن
على التوالي دون معرفة مصيره، وتم اعتقاله من قبل األمن السوري ومجموعاته الموالية قرب 

 .مسجد البشير في مخيم اليرموك، ولم ترد معلومات عنه منذ ذلك الحين

ت أو تمكن من رؤيته داخل السجون أن يتواصل مع وناشدت عائلته وأصدقاءه من لديه معلوما
 .مجموعة العمل، وهو من أبناء مخيم اليرموك

 
يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، 

على ويتم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم 
( معتقاًل 1189مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )

 .( معتقلة87فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم )
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 لجان عمل أهلي

وزعت مؤسسة جفرا مساعداتها على أهالي مخيم خان الشيح لالجئين  ضمن حملة "قمح وحنون"
ي، وشملت الحملة طرود معونات غذائية وبطانيات ووسائد منزلية الفلسطينيين بريف دمشق الغرب

 وحليب أطفال حملها المتطوعون إلى المخيم.

وعبر المشاركون في حملتها اإلغاثية "قمح وحّنون" إلى مخيم خان الشيح عن سعادتهم، وقولهم 
 .بأن ما يقومون به هو جزء من مسؤوليتهم االجتماعية تجاه مخيماتهم

في ظل استمرار تشديد النظام السوري قبضته األمنية وحصاره على المخيم حيث يمنع يأتي ذلك 
ادخال الدواء والغاز والمحروقات والبطاريات التي تستخدم لإلضاءة، إضافة إلى منع عودة 

 .األهالي وشن حمالت اعتقال بين الحين واآلخر

 

 2017مايو  –أيار  5فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3488) •
 ( امرأة.455)

( 87( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1190) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1387دخل يومه )ي

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 195) •
 الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1118انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.969)

( يومًا، 1462أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.196والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
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، في 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 85حوالي ) •
( 17ألف، وفي األردن )( 31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


