
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1868العدد: 
15-12-2017 

 نزوح للعائالت من التضامن إلى مخيم اليرموك وسط هدوء حذر •

 إخراج الطفل "عدنان عوض موسى" من مخيم اليرموك لتلقي العالج في مشفى يافا بدمشق •

 مئات الفلسطينيين والسوريين يعتصمون في دمشق تنديداً بقرار ترامب •

 مهاجر غير نظامي قبالة السواحل الغربية لتركيا 68إنقاذ  •

 "ناشطون يؤكدون استمرار خروج عناصر من "داعش" من جنوب دمشق بالتنسيق مع النظام"



 

 آخر التطورات

عناصر من تنظيم الدولة "داعش"  8أفاد مراسل مجموعة العمل نقاًل عن مصادر محلية، خروج 
 تنسيق مع قوات النظام السوري.أول أمس من منطقة الحجر األسود جنوب دمشق بال

أكتوبر من الحجر  - تشرين األول -11وأضاف مراسلنا أن سبعة عناصر من داعش خرجوا يوم 
األسود عبر حاجز معمل بردى التابع للنظام السوري، فيما خرج أربعة آخرون من أقارب األمير 

، وثالثُة عناصر من السابق للتنظيم أبو هشام الخابوري يوم األحد الماضي من نفس الحاجز
 التنظيم خرجوا من المعبر ذاته يوم الجمعة الفائت، ولم تعرف الجهة التي خرجوا إليها.

 
فيما تتوالى حاالت خروج قياديين في التنظيم ومقربين لهم من المنطقة وسط الحديث عن إيجاد 

األمر بالنسبة حل قريب ينهي سيطرة التنظيم على الحجر األسود ومخيم اليرموك؛ ولم يتم حسم 
 للعناصر الذين سيبقون لمواجهة مصيرهم بعد خروج كافة القياديين من المنطقة.

في غضون ذلك، أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق، أن منطقة التضامن المجاورة لمخيم 
اليرموك شهدت حركة نزوح لمئات العائالت من مناطق سيطرة النظام في الحي باتجاه مناطق 

، إضافة إلى نزوح لألهالي القاطنين في القسم الخاضع لسيطرة داعش باتجاه مخيم أكثر آمناً 
 اليرموك، وذلك بعد يوم من أعمال القصف واالشتباكات التي جرت في المنطقة.

ميدانيًا، يشوب حي التضامن ومخيم اليرموك هدوء حذر، بعد تعرض أحياء المخيم وحي التضامن 
 فلة وخراب في منازل األهالي.للقصف والتي أدت إلى إصابة ط

فيما نقلت مصادر ميدانية لمراسل المجموعة استعادة النظام كل النقاط التي تقّدم إليها تنظيم داعش 
 يوم أمس.



 

وعن ضحايا االشتباكات قال مراسلنا إن عنصرًا من "داعش" يدعى "أبو عدي قّناص" قضى 
اعش" رؤوسهم وجالوا فيهم في المناطق عناصر من قوات النظام قطع عناصر "د 3خاللها، وقضى 

 التي يسيطرون عليها جنوب دمشق.

 
آالف مدني، يعيشون في حصار متواصل من قبل النظام السوري ومجموعاته  3يشار إلى أن قرابة 

الموالية، إضافة إلى تضييق "داعش" وفرض حصار آخر على قاطني مناطق سيطرة "هيئة تحرير 
 الشام" شمال غرب المخيم.

ي السياق، قال مراسل مجموعة العمل إنه تم إخراج الطفل الرضيع "عدنان عوض موسى" البالغ وف
أشهر، من المنطقة الجنوبية إلى مشفى يافا في المزة بدمشق لتلقي العالج الالزم بعد  6من العمر 

اصابته بجروح جراء القصف الصاروخي والمدفعي الذي استهدف مخيم اليرموك يوم أول أمس 
 بعاء. األر 

وكان عدد من الناشطين ووجهاء بلدة يلدا أطلقوا نداء مناشدة يوم أمس للتوسط لدى النظام من 
 أجل إخراج الطفل وإنقاذ حياته.

وأوضح مراسل مجموعة العمل أن الطفل عدنان عوض موسى كان قد نقل إلى المشفى الميداني 
افي دمشق لتلقي العالج، وإجراء عملية ببلدة يلدا، إال أنه كان بحاجة ماسة للخروج إلى إحدى مش

 جراحية عصبية.

إلى ذلك، وتحت عنوان "ال شرقية وال غربية القدس ستبقى عربية" اعتصم مئات الالجئين 
الفلسطينيين والسوريين اليوم، أمام مفوضية األمم المتحدة في دمشق، للتنديد بقرار ترامب واالعتراف 

 بالقدس عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي.



 

وطالبت المنظمات الطالبية والشبابية الفلسطينية والسورية والعربية في سورية خالل الوقفة، القيادة 
الفلسطينية "اإلسراع في فك االرتباط مع اتفاقيات أوسلو ووقف التنسيق األمني وكل أشكال التفاوض 

ن الوضع في فلسطين المباشر وغير المباشر مع العدو الصهيوني" مؤكدين أن هذا القرار لن يغير م
 وستبقى القدس كاملة عاصمة لفلسطين العربية.

وقدم المشاركون مذكرة لمكتب األمم المتحدة، طالبوا خاللها "بتطبيق قرارات مجلس األمن الدولي 
والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي بما يخص وضع مدينة 

القاضي بعودة الالجئين الفلسطينيين لموطنهم الذي هجروا  194القرار رقم القدس المحتلة، منها 
الذي يعلن بطالن االجراءات االسرائيلية لتغيير طابع مدينة  1980منه، والقرار الصادر عام 

 القدس المحتلة.

مهاجرًا غير نظامي، يوم أول  68وفي سياق آخر، أعلن خفر السواحل التركية، أنه استطاع إنقاذ 
مس األربعاء كانوا عالقين داخل قارب مطاطي في منطقة صخرية قبالة سواحل والية إزمير غرب أ

 البالد.

ونوه خفر السواحل التركية إلى أنهم تلقوا بالغًا بشأن وجود مجموعة من المهاجرين غير النظاميين 
حث والرصد، يحاولون الوصول إلى الجزر اليونانية على متن قارب مطاطي، ونتيجة لعمليات الب

استطاعت الفرق كشف مكان القارب داخل البحر، مشيرين إلى أنهم لم يتمكنوا من البدء بعملية 
 اإلنقاذ إال مع بزوغ ساعات الفجر األولى مستخدمين الزوارق والمروحيات بعملية اإلنقاذ.

 
سورية نحو يشار إلى استمرار تدفق الالجئين الفلسطينيين والسوريين الفارين من أتون الحرب ال

اليونان للوصول إلى دول اللجوء، في حين ينتظر المئات منهم على األراضي التركية لركوب 
 "قوارب الموت" على الرغم من سوء األحوال الجوية. 



 

 2017ديسمبر  -كانون األول  14فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

العمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة 3616) •
 ( امرأة.463)

( 106( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1644) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1611يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 204) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1348انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1188)

ًا، ودمار أكثر ( يوم447يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئيًا.  %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 )

 فلسطينيي سوري. ( آالف، وفي غزة ألف8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


