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خروج الدفعة األولى لجبهة النصرة من مخيم اليرموك إلى إدلب ضمن "
 "اتفاق البلدات األربع

 

 
 

 قضاء عنصرين من "قوات الجليل" الموالية للنظام السوري. •

 .تنظيم داعش يحّصن مواقعه مع بدء خروج "النصرة" من مخيم اليرموك •

 .انتشار األمراض بين المدنيين ومئات الفلسطينيين جنوب دمشق بسبب المياه الملوثة •

 .( يتيماً في بلدة المزيريب50هيئة فلسطين الخيرية توزع مساعداتها المالية على ) •
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 ضحايا 

عبد الكريم مهند عبدو" خالل مشاركتهما زهير حسين الكامل"، و"" قضى الالجئان الفلسطينيان
سورية، وقالت قوات الجليل إحدى المجموعات العسكرية الموالية للنظام السوري، أن القتال في 

 العفيفي والعبدو قضيا أثناء القتال في ريف حماة ودير الزور.

شباب العودة" تشكيل عسكري يقاتل إلى جانب "تعتبر "قوات الجليل" الجناح العسكري لحركة 
الفلسطينية شكلت مجموعات مسلحة تقاتل إلى جانب النظام السوري، علمًا أن عددًا من الفصائل 

النظام السوري، موزعة داخل وحول بعض المخيمات الفلسطينية وتشارك في بعض األحيان في 
 معارك مؤازرة للجيش النظامي.

 

 آخر التطورات

نقل مراسل مجموعة العمل نبأ بدء عمليات إجالء وإخراج جرحى هيئة تحرير الشام وذويهم من 
مشيرًا إلى أن عدد  ،ليرموك جنوبي العاصمة السورية دمشق إلى مدينة إدلب شمال سوريةمخيم ا

من الحافالت التابعة للصليب األحمر السوري دخلت مناطق سيطرة الهيئة في مخيم اليرموك 
 .لنقل الجرحى إلى إدلب
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لشام قد من جانبها أكدت مصادر إعالمية تابعة للنظام أن عملية إجالء جرحى هيئة تحرير ا
بدأت بالفعل يوم أمس، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استكمال تنفيذ بنود ما يعرف باتفاق 

 النظام السوري والجانب اإليراني من جهة أخرى.و  المدن األربع الموقع بين "جيش الفتح" من جهة

جامع وتسيطر هيئة تحرير الشام على المنطقة الممتدة من محيط جامع الحبيب المصطفى حتى 
 .الوسيم، في حين يسيطر تنظيم الدولة اإلسالمية على باقي مناطق المخيم

إلى ذلك أفاد مراسل مجموعة العمل في مخيم اليرموك، أن محاور القتال بين تنظيم الدولة داعش 
و"هيئة تحرير الشام" تشهد انتشارًا مكثفًا لعناصر داعش وعمليات تحصين ورفع سواتر ترابية، 

 دء عملية خروج جرحى مقاتلين هيئة تحرير الشام باتجاه ادلب.وذلك بعد ب

فيما أكد مراسلنا في مخيم اليرموك قيام تنظيم "داعش" بإرهاب من تبقى من عائالت فلسطينية 
داخل المخيم، حيث نفذ العديد من عقوبات الجلد العلني والتشهير بعدد من أبناء المخيم بعد 

 .اتهامهم بتعاطي الممنوعات

 
كر أن تنظيم "داعش" كان قد سيطر على مخيم اليرموك بالتنسيق والتعاون مع عناصر تنظيم يذ

النصرة )هيئة تحرير الشام حاليًا( حيث فرض سيطرته على مساحات واسعة من المخيم بعد 
 .2015معارك عنيفة مع مجموعات المعارضة السورية المسلحة مطلع إبريل 
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في اآلونة األخيرة أمراض خطيرة في المنطقة الجنوبية  وفي سياق معاناة األهالي انتشرت
يلدا، ببيال، بيت سحم، وأثرت بشكل واضح على األطفال خصوصًا، حيث تم  -للعاصمة دمشق 

 تشخيص حاالت إسهال حاد والتهاب األمعاء والرمل وغيرها من األمراض.

خول فصل الصيف ومن جانبه أكد مراسل مجموعة العمل جنوب العاصمة دمشق، أنه ومع د
وارتفاع درجات بدأت األمراض واألوبئة باالنتشار بين المدنيين ومئات الفلسطينيين في مخيم 

 اليرموك بسبب شرب مياه اآلبار والمياه الملوثة التي تفتقر للمواصفات الصحية.

يشار أن النظام السوري يواصل قطع الماء عن مخيم اليرموك ومحيطه، إضافة إلى توقف 
 .يع التي تغذي العاصمة ومحيطها بسبب تعرضها للقصفاليناب

 
 لجان عمل أهلي 

يتيمًا  50وزعت هيئة فلسطين الخيرية بالتعاون مع مؤسسة شروق الشمس كفاالت األيتام على 
في مقر الهيئة، حيث تم  2017-5-7من أبناء بلدة المزيريب جنوب سورية، وذلك يوم األحد 

 $.2500توزيع مبلغ وقدره 

ي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة في محاولة للتخفيف من معاناة الالجئين يأت
الفلسطينيين جنوب سورية الذين يشتكون من غياب دور المؤسسات اإلغاثية الدولية والرسمية 

 الفلسطينية تجاه معاناتهم.
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 2017مايو  –أيار  8فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3489) •
 ( امرأة.455)

( 87( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1189) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1390دخل يومه )ي

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

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1121انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.972)

( يومًا، 1465من العودة إلى منازلهم منذ ) أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون  •
 ( يومًا.199والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

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

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


