
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1833العدد: 
10-11-2017 

 خالفات حادة بين صفوف داعش في مخيم اليرموك والحجر االسود •

 قصف واشتباكات عنيفة بين "داعش" ومجموعات المعارضة جنوب سورية •

 حادثة اغتيال في المزيريب تثير حالة قلق بين األهالي •

 عاماً( في دمشق 85فقدان مسنة فلسطينية ) •

 هيئة فلسطينيي سورية لإلغاثة توزع مساعداتها من اللحوم في ريف حلب •

 "تحت وطأة الحصار، فلسطيني من أبناء مخيم اليرموك يقضي بعد رفض النظام خروجه للعالج"



 

 آخر التطورات

 السعد" )أبو شادي( بسبب هللا نقل مراسل مجموعة العمل نبأ قضاء الالجئ الفلسطيني "مروان عبد
قص الرعاية الطبية والحصار المفروض على مخيم اليرموك من قبل النظام والفصائل الفلسطينية ن

 الموالية له.

من جانبها أكدت مصادر طبية في المنطقة الجنوبية لمراسلنا أن "السعد" كان مصابًا بمرض 
ه من سرطان المعدة، وكان بحاجة للعالج في مشافي دمشق، إال أن النظام السوري رفض خروج

المنطقة بشكل قاطع، رغم تدخل عدد من الوجهاء وأطراف المصالحة في بلدة يلدا إلخراجه، مما 
أدى إلى انتشار مرض السرطان في كافة أنحاء جسده وسط عجز تام من قبل المراكز الطبية في 

 المنطقة الجنوبية إلنقاذ حياته.

 
فلسطينية قضوا نتيجة نقص  ( الجئ والجئة202وتشير احصائيات مجموعة العمل إلى أن )

 التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

في غضون ذلك، أفاد مراسل مجموعة العمل في مخيم اليرموك، يوم أمس الخميس، بحدوث 
انقسامات ونشوب خالفات حادة بين عناصر تنظيم "داعش" في مخيم اليرموك ومنطقة الحجر 

القرارات األخيرة التي اتخذها التنظيم القاضية بتعيين أمراء من عناصر الحجر األسود األسود، جراء 
 وتقسيم السلطة وحصر مفاصل القرار بينهم.



 

فيما استثنى داعش العناصر الفلسطينية المبايعة له في مخيم اليرموك من هذه القرارات وجردهم 
 من أي منصب أو صالحيات في التنظيم.

في حديث لـ مجموعة العمل، إن "قيادات عناصر داعش تعيش حالة من  وقالت مصادر خاصة
الخالفات الحادة واالنقسامات الداخلية وصلت حد االستنفار بعد الترشيحات والقرارات الجديدة التي 

 اتخذها قادة تنظيم داعش في الحجر األسود.

خلفية حصول تفاهمات وأشارت المصادر إلى وجود انقسامات حادة في صفوف تنظيم "داعش" على 
 واتفاقيات بين التنظيم والنظام السوري.

انشقاقات كبيرة في صفوفه، حيث شهد عودة  2017وكان تنظيم داعش قد شهد خالل شهر أيلول 
ومحيطه، والتي عرف عنها أنها انشقت عن تنظيم  15مجموعات "األنصار" المتمركزة في شارع الـ 

 "النصرة" ومبايعتها داعش. 

اق غير بعيد، أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب سورية وقوع قصف واشتباكات عنيفة بين وفي سي
لواء خالد إحدى المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم "داعش" ومجموعات المعارضة السورية 

 المسلحة في حوض اليرموك الغربي والذي يضم مخيمات وتجمعات فلسطينية جنوب سورية.

هات حدثت أمس األول بعد استهداف قوات المعارضة السورية لـ )تركس وقال مراسلنا أن المواج
مصفح( كان يقوم برفع ساتر ترابي لحماية عناصر داعش، منوهاً إلى أن االشتباكات التي استخدمت 
 فيها راجمات الصواريخ والمدفعية واألسلحة الخفيفة أسفرت عن وقوع إصابات بين صفوف الطرفين.

ن الالجئين الفلسطينيين في المنطقة بوضع صعب بين القصف واالشتباكات فيما يعيش من تبقى م
من جهة وتضييق تنظيم الدولة عليهم، وانعدام مواردهم المالية وانتشار البطالة وانقطاع المساعدات 

 عنهم وسوء األوضاع الصحية.

تنظيم وكانت منطقة حوض اليرموك الغربي قد شهدت موجة نزوح بسبب اشتداد المعارك بين 
داعش وفصائل المعارضة المسلحة، حيث سيطر لواء خالد التابع لتنظيم داعش على عدة  -الدولة 

 حوض اليرموك ومنها بلدات تسيل وجلين وسحم وتل الجموع.مناطق في 



 

وفي حوض اليرموك الغربي أيضًا، قال مراسل مجموعة العمل جنوب سورية أن أبناء المزيريب، 
لى حادثة اغتيال لشاب من منطقة الكرك الشرقي، مما أثارت حالة خوف وقلق استفاقوا يوم أمس ع

 ن الفلسطينيين وأبناء المنطقة بسبب استمرار مسلسل االغتياالت في المنطقة.يبين الالجئ

وأضاف مراسلنا أن مجموعة مجهولة كانت تستقل سيارة من نوع تويوتا هايلكس بيضاء اغتالت 
 بالفرار دون معرفة هوية الجناة.الشاب "باسل خليفة" والذت 

 
وتشهد مناطق سيطرة المعارضة جنوب سورية عموماً والمزيريب خصوصاً ارتفاع معدل االغتياالت 
التي تستهدف أبناء المنطقة، والتي وصفها أحد السكان بأنها تهدد البلدة، وخاصة أن الفاعل والجهة 

 ها المنطقة بّرمتها.التي تقف خلفها مجهولة في ظل حالة فلتان أمني تشهد

في حين يتهم ناشطون، األمن السوري بالوقوف خلف عمليات االغتيال ووضع العبوات الناسفة 
في مناطق سيطرة المعارضة، في حين عزاها آخرون إلى تصفيات تخوضها مجموعات المعارضة 

ي تنشط في المسلحة فيما بينها، إال أن ناشطين آخرين يتهمون أجهزة استخبارات خارجية، والت
 مناطق جنوب سورية بحسب الناشطين.

عامًا( من أبناء مخيم خان الشيح  85لطيفه عمايري" )وفي سياق آخر، ٌفقدت المسنة الفلسطينية "
منذ خمسة أيام، أثناء عودتها من منطقة المزة بدمشق إلى مكان اقامتها في منطقة ركن الدين، ولم 

 ظة تحرير الخبر.ترد أي أنباء أو معلومات عنها حتى لح

إلى ذلك تشير اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الالجئين 
 ( أشخاص.303الفلسطينيين الذين فقدوا منذ بداية الصراع الدائر في سورية وصل إلى )



 

 لجان عمل أهلي

وزعت هيئة فلسطيني سورية لإلغاثة والتنمية مساعداتها من اللحوم على المهجرين الفلسطينيين 
والسوريين في ريف حلب الشمالي، حيث قامت الهيئة بالتعاون مع جمعية خير أمة بتنفيذ مشروع 
 ذبح مئة خاروف من أحد المتبرعين والذي يشمل مناطق بلدة يلدا وإدلب وشمالي حلب والغوطة.

ذكر أن المئات من العوائل الفلسطينية كانت قد نزحت إلى الشمال السوري، خوفًا من أعمال ي
القصف والحصار التي طالت مخيماتها في سورية، أو أجبروا على الهجرة كما حدث في مخيم 

 خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق.

 
 2017نوفمبر  -تشرين الثاني  09فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3608) •
 ( امرأة.463)

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1640) •
 امرأة.

مخّيم اليرموك  القيادة العامة على –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1576يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 203) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.



 

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1313انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1153)

( أيام، والمخّيم 1649درات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )أهالي مخّيم حن •
 ( يومًا.400يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

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

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


