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 قصف صاروخي يستهدف شارع فلسطين في مخيم اليرموك  •

 حركة اعتيادية على حاجز العروبة بين مخيم اليرموك ومناطق المعارضة جنوب دمشق •

 محاولة اغتيال رئيس لجنة المصالحة في بلدة يلدا بريف دمشق •

 أهالي مخيم خان الشيح يكابدون األمرين في سبيل تأمين لقمة العيش •

 "توتر أمني غير مسبوق في مخيم اليرموك وسط مؤشرات عن تحضيرات القتحامه"



 

 آخر التطورات

أكد شهود عيان لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، تمركز جرافات تابعة للنظام على 
فات يأتي تمهيدًا لفتح الطريق أما الدبابات مداخل اليرموك، وبحسب الشهود فإن تواجد الجرا

والمدرعات التابعة للنظام للدخول إلى المخيم، وسط تحشيد كبير لعناصر المجموعات الفلسطينية 
 الموالية للنظام في المنطقة ذاتها.

في سياق متصل أشار مراسل مجموعة العمل إلى أن تنظيم "داعش" أعلن حالة االستنفار في 
قام بتحضير التحصينات وربط األبنية ببعضها البعض، باإلضافة إلى بناء صفوف عناصره و 

 بعض الجسور الخشبية بين األبنية، وإخالء المدنيين من بعض المناطق.

 
إلى ذلك تعرض قطاع الشهداء بشارع فلسطين في مخيم اليرموك وحي التضامن للقصف بصواريخ 

عناصر الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام موجهة، مصدرها بنايات القاعة التي يتمركز بها 
 .السوري، دون أنباء عن إصابات

وكانت أطراف مخيم اليرموك، تعرضت مساء يوم الثالثاء، للقصف من قبل قوات النظام، استهدفت 
أطلقها عناصر أطراف حي التضامن بصاروخ غراد ترافق ذلك مع سماع أصوات رشقات رصاص 

 "داعش".

يأتي ذلك في ظل حالة من الترقب والتوتر يعيشها المدنيون في مخيم اليرموك نتيجة توارد أنباء 
عن عملية عسكرية محتملة للنظام خالل األيام القليلة القادمة على المخيم، وما يقوم به تنظيم 

قطاع الشهداء في شارع داعش من تعزيز لتحصيناته في المناطق التي يسيطر عليها واخالء 
 فلسطين من سكانه وجعله منطقة عسكرية. 



 

من جانبه أكد مراسل مجموعة العمل في مخيم اليرموك بدمشق أن حاجز "العروبة" بين اليرموك 
وبلدة يلدا شهد صباح أمس األربعاء حركة اعتيادية لألهالي والبضائع، فيما تواردت أنباء عن 

بإعادة إغالق الحاجز بسبب احتمال شن النظام لعمل عسكري  إمكانية قيام فصائل المعارضة
 قريب ضد تنظيم "داعش" في مخيم اليرموك.

من جهة أخرى تعرض الشيخ "صالح الخطيب" رئيس لجنة المصالحة في بلدة يلدا لمحاولة اغتيال، 
ج في حيث أصيب في ساعات متأخرة من مساء أول أمس بطلق ناري في بلدة ببيال وتم نقله للعال

مشافي دمشق، فيما لم تعرف الجهة التي حاولت اغتيال "الخطيب" حيث قام ملثمون باستهداف 
 السيارة التي كان يستقلها.

 
يذكر أن محاولة اغتيال "الخطيب" تأتي وسط الحديث عن لقاءات بين فصائل المعارضة السورية 

التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة جنوب دمشق والنظام السوري لالتفاق على مصير البلدات 
 جنوب دمشق.

بدورهم يكابد أهالي مخيم خان الشيح األمرين في سبيل تأمين لقمة عيشهم، في ظل استمرار 
انعكاس الحرب في سورية على كافة جوانب حياتهم المعيشية واالقتصادية التي وصفت بالمزرية 

ف خالل سنوات األزمة السبع، وارتفاع نتيجة ارتفاع مؤشر تكاليف الحياة بأكثر من ثمانية أضعا
، فيما بات %1000قيمة الدوالر مقابل الليرة انعكس ارتفاعًا في مستويات األسعار بنسب تجاوزت 

هم المعيشة اليومية وتأمين مستلزمات الحياة األساسية يتصدر قائمة المساعي الرئيسية لدى أهالي 
 ن أبناء المخيم وعدم وجود موارد مالية ثابتة. مخيم خان الشيح، وذلك بسبب انتشار البطالة بي



 

هذا وتعيش معظم العائالت الفلسطينية السورية عامة خالل السنوات الماضية معتمدة على 
مساعدات وكالة "األونروا" بشكل رئيسي، حيث تقدم األونروا مساعدات مالية دورية لها تستخدمها 

 احتياجاتها األساسية من مأكل ومشرب. العائالت بدفع جزء من إيجارات المنازل وتأمين

من جهة أخرى يشتكي سكان مخيم خان الشيح من اإلجراءات األمنية المشددة المفروضة من قبل 
قوات األمن السوري عليهم، حيث يمنعون من الدخول إلى المخيم والخروج منه إال بموافقة أمنية، 

المخيم، بعد أن يقوموا قبل يوم من خروجهم فيما ُيسمح للموظفين والطالب الجامعيين بالخروج من 
 بتسجيل أسمائهم في مفرزة جيش التحرير الفلسطيني.

 
 2018ابريل  -نيسان  11فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3692) •
 ( امرأة.465)

( 106في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ) ( معتقاًل فلسطينياً 1674) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1727يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 206) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.



 

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1462انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1311)

ًا، ودمار أكثر ( يوم559يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي. %80من 

، 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 )

 سطينيي سوري.( آالف، وفي غزة ألف فل8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


