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اشتباكات بين "داعش" و"جيش اإلسالم" شرقي مخيم اليرموك وسط "
 "( على التوالي1443حصار مستمر لليوم )
 

 

 
 

 حركة حماس تدعو إلى احتضان فلسطينيي سورية وإيوائهم وحماية كرامتهم •

 لحلوةهاجس فوضى السالح والفلتان األمني يؤرق فلسطينيي سورية في مخيّم عين ا •

 األونروا تصرف مساعدة "بدل إيجار" للعائالت الفلسطينية السورية في قطاع غزة •

 الهيئة الخيرية تطلق أسبوعها الطبي السادس ألهل مخيم اليرموك جنوب دمشق •
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 آخر التطورات

دارت اشتباكات وصفت بالعنيفة أمس األول بين تنظيم الدولة "داعش" من جهة، و"جيش اإلسالم" أحد 
المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية من جهة أخرى، على محور شارع بيروت شرقي مخيم 

باء عن اليرموك جنوب دمشق، استخدمت فيها األسلحة المتوسطة والخفيفة والقنابل اليدوية دون أن
 إصابات بين الطرفين.

إلى ذلك أفاد مراسل مجموعة العمل أن عناصر تنظيم "داعش" ألقوا عدة قنابل حارقة على الشقق 
 السكنية المتواجدة على محور التماس في شارع بيروت ما أدى إلى احتراق ثالث شقق بشكل شبه كامل.

ده برصاصة قناص تنظيم الدولة، أثناء كما أشار المراسل إلى إصابة أحد عناصر جيش اإلسالم في ي
تثبيته أحد الشوادر في جبهة شارع بيروت بهدف حجب رؤية قناصي التنظيم للحارات المطلة على خط 

 التماس.

 
فيما يعمد تنظيم الدولة إلى إحراق الشقق المطلة على خط الجبهة في شارع بيروت، واستهداف السواتر 

لدة يلدا بقذائف موجهة والقنابل الحارقة لقنص العسكريين والمدنيين الفاصلة بين مخيم اليرموك وأطراف ب
 .القاطنين في تلك المنطقة

القيادة العامة المتواصل على  –يأتي ذلك في ظل حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
 ( على التوالي.1443مخّيم اليرموك لليوم )
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حركة حماس إسماعيل هنية إلى احتضان الالجئين في غضون ذلك، دعا رئيس المكتب السياسي ل
الفلسطينيين السوريين وإيوائهم وحماية كرامتهم، وشدد هنية على أن الحركة لن تتخلى عن واجبها 

 الوطني واإلنساني تجاهم.

وقال هنية في خطاب ألقاه أمس األول األربعاء في غزة "إننا نتوقف اليوم أمام المأساة الجديدة إلخواننا 
سطيني سوريا الذين ذاقوا مرارة التهجير واللجوء وتوزعوا في البلدان واألقطار القريبة والبعيدة، فدفعوا فل

فاتورة باهظة من التشريد والحرمان، وإننا ندعو إلى احتضانهم وإيوائهم وحماية كرامتهم، ونحن لن نتخلى 
 .عن واجبنا الوطني واإلنساني تجاههم"

إلى أن حماس تحمل هم الالجئين في المخيمات الصامدة على حدود  وأشار رئيس المكتب السياسي
الوطن مخيمات لبنان وسوريا واألردن في اليرموك والوحدات والبقعة وعين الحلوة والرشيدية وصبرا 
وشاتيال ونهر البارد وفي كل مكان يتواجد فيه الفلسطيني على وجه البسيطة، وطالب األمم المتحدة 

تجاه أهلنا الالجئين في أماكن تواجدهم كافة باعتبارها الجهة الدولية المكلفة بإغاثة القيام بواجباتها 
 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم األصلية في فلسطين.

وفي لبنان، حيث بات الوضع األمني غير المستقر في مخّيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوب لبنان 
لعائالت الفلسطينية القاطنة فيه، بسبب فوضى السالح واالشتباكات شبه اليومية هاجسًا يؤرق آالف ا

التي تحدث في المخّيم، والتي يذهب ضحيتها المدنيين، فيما تفاقم تلك الفوضى من معاناة عشرات 
العائالت الفلسطينية السورية القاطنة فيه، وتزيد من هواجسهم ومخاوفهم بعدما هربوا من أتون الحرب 

 دائرة في سورية إلى لبنان بحثًا عن األمن واألمان.ال
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بدورهم عبر الالجئون الفلسطينيون عن استيائهم من االشتباكات المستمرة وحالة عدم الشعور باألمان في 
مخّيم عين الحلوة، التي أدت إلى نزوحهم عدة مرات وإحراق بيوتهم وتدمير بعضها، وضرب الحياة 

 إغالق المؤسسات الصحية والتربوية.االقتصادية واالجتماعية، و 

وتشير اإلحصائيات التي قام بها عدد من المؤسسات اإلغاثية في مخيم عين الحلوة إلى تراجع ملحوظ 
في عدد األسر الفلسطينية المهجرة من سورية في المخّيم بشكل كبير، معزية السبب الكامن وراء ذلك 

 واالقتصادية المزرية. إلى عدم االستقرار األمني واألوضاع المعيشية

وفي قطاع غزة، صرفت وكالة الغوث "األونروا" مساعداتها المالية كبدل إيجار للعائالت الفلسطينية 
السورية في القطاع، وقالت لجنة متابعة شؤون الالجئين من سوريا إلى غزة أنه تم صرف بدل اإليجار لـ 

 شهور. 3أسرة من العائدين من سورية بواقع  178

صّرح مسؤول ملف األضرار في "األونروا" المهندس معين مقاط لوسائل اإلعالم، أّن "األونروا" فيما 
، من ُمستفيدي 2014( أسرة متضررة خالل العدوان الصهيوني في صيف 220ستصرف مبالغ مالية لـ )

 المنحة السعودية، ومن ضمنهم العائالت الفلسطينية السورية.

سوريون في قطاع غزة ناشدوا في وقت سابق وكالة الغوث األونروا، تقديم وكان الالجئون الفلسطينيون ال
المساعدة المقررة لالجئين من سورية إلى غزة والعمل على إيجاد حل ومخرج للعائالت التى طردت من 

 بيوتها بسبب عدم قدرتها على دفع إيجار المنازل ومهددة بالطرد منها.

 
السوريين الذين عادوا إلى قطاع غزة منذ بداية األحداث في سورية الجدير بالتنويه أن عدد الفلسطينيين 

( شخصًا، وبحسب مصادر في لجنة متابعة شؤون الالجئين من سوريا إلى غزة فأن 1000بلغ حوالي )
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( إلى 2013( عائلة تم تسجيلها عام )360أعداد األسر الفلسطينية السورية في قطاع غزة انخفض من )
 سوء األوضاع المعيشية وعدم توافر فرص الحياة األساسية.( عائلة، بسبب 178)

 

 لجان عمل أهلي

أطلقت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بالتعاون مع الهالل األحمر الفلسطيني، "األسبوع الطبي 
حيث أدخلت اليوم مجموعة  ،" في بلدة يلدا جنوب العاصمة السورية دمشقالسادس ألهل مخيم اليرموك

األدوية وحليب األطفال، ومن المقرر بدء الحملة مطلع األسبوع القادم وسيشمل عيادات عديدة يتم  من
 .خاللها تقديم معالجة مجانية، كما ستقدم األدوية المناسبة للحاالت المرضية

ن وأكدت الهيئة أن تكرار هذا االسبوع الطبي "جاء نتيجة الحاجة الملحة التي لمستها الخيرية ألهلنا م
 مخيم اليرموك حيث انتشار األوبئة واألمراض وانعدام الخدمات الطبية واألدوية هناك".

أجبر المئات من العوائل  2015يذكر أن سيطرة داعش على المخيم المحاصر في إبريل | نيسان 
ة النزوح إلى البلدات المجاورة، وذلك بعدما سهلت مجموعات جبهة النصر و  الفلسطينية على ترك منازلها

سيطرة "داعش" على المخيم المحاصر، بالتزامن مع استمرار فرض الجيش النظامي ومجموعاته الموالية 
 حصارهم على المخيم.

 

 2017يونيو  –تموز  6فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 463( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3524) •
 امرأة.

 ( امرأة.101( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1615) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1443يومه )
( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 196) •

 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.
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( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1179انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1030)

( يومًا، والمخّيم 1523نذ )أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم م •
 ( يومًا..257يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

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

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


