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حاب داعش والنصرة من مخيم صادر مقربة من النظام تؤكد تأجيل انسم"
 "اليرموك

 

 
 

 إصابات وجرحى في مواجهات بين قوات درع األقصى والكراعين في اليرموك  •

 فلسطينيو سورية في قطاع غزة يناشدون "األونروا" بصرف مساعداتهم •

زكاة األموال" لألسر المتضررة في المخيمات والتجمعات الخيرية تطلق مشروع تقديم " •

 الفلسطينية
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 آخر التطورات

أكدت مصادر مقربة من النظام السوري يوم أمس تأجيل اتفاق خروج عناصر "داعش" و"هيئة 
 .بحسب وصفها من مخيم اليرموك ألسباب أمنية وعسكرية تحرير الشام"

ين سر تحالف القوى الفلسطينية في سورية خالد عبد المجيد أن خروج عناصر داعش وقال أم
سيتم متابعة ترتيباته في ضوء الوضع األمني والعسكري الميداني في الشمال السوري والتوقيت 

 الذي تحدده الجهات المعنية في الدولة السورية.

اليرموك وبيت سحم ويلدا وببيال،  وأكد أن انسحاب "جبهة النصرة" سيتم قريبًا وسيشمل مسلحي
وذلك مرتبط بتنفيذ ما تبقى من اتفاق البلدات األربع حيث من المفترض أن يتزامن انسحاب 

 النصرة من اليرموك مع خروج مصابين وجرحى وبعض العائالت من كفريا والفوعة.

( 130وتحدث عبد المجيد أن عدد مسلحي النصرة في مناطق سيطرتها في المخيم قرابة )
( مسلح في مخيم 2000عنصرًا، وعدد المقاتلين في الكشوفات التي قدمتها "داعش" حوالي )

 .( مسلح في المخيم600اليرموك والحجر األسود، منهم )

وتابع قائال "لدينا معلومات أن نصف مسلحي داعش اتفقوا على تسوية أوضاعهم ليبقوا داخل 
 ."لحجر األسود والمخيمالحجر األسود، والنصف اآلخر سينسحب من ا

دون أن  ،هذا وأكد الناشطون تواجد باصات نقل للركاب بشكل شبه يومي على مداخل المخيم
يخرج أحدا، مشيرين إلى أن تلك االجراءات تمهد غالبًا لخروج مفاجئ حتى يتسنى دخول قوات 

 النظام والمجموعات الفلسطينية الموالية لمناطق انسحاب النصرة بشكل آمن.

سياق ليس ببعيد أعلن الجناح العسكري لحركة فلسطين حرة "قوات درع األقصى" إصابة أحد  وفي
عناصرها الفلسطيني "عبد هللا حسن" أثناء المواجهات التي اندلعت في مخيم اليرموك فجر يوم 

 هو في حالة صحية مستقرة.و  األحد، منوهة إلى أن الحسن نقل على إثرها إلى المشفى –السبت 

، قال مراسل مجموعة العمل بمخيم اليرموك "إن االشتباكات اندلعت على قاطع الشهداء وبدوره
في مخيم اليرموك بمخيم اليرموك، بين "قوات درع األقصى" التابعة للجناح العسكري لحركة 
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فلسطين الحرة والفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السوري من جهة، وداعش والكراعين من جهة 
 .يرًا إلى سقوط عدد من الجرحى بين الطرفينأخرى"، مش

 
في غضون ذلك ناشد الالجئون الفلسطينيون السوريون في قطاع غزة وكالة الغوث األونروا، 
تقديم المساعدة المقررة لالجئين من سورية إلى غزة، وحّثت لجنة متابعة شؤون الالجئين من 

ي المكتب التنفيذي لدى األونروا، العمل سوريا الى غزة السيد "حكم شهوان" كبير المستشارين ف
على إيجاد حل ومخرج للعائالت التي طردت من بيوتها بسبب عدم قدرتها على دفع إيجار 

 .المنازل ومهدده بالطرد منها

واتهمت اللجنة مكتب األونروا في سوريا بأنه المسؤول عن تعطيل صرف المساعدة لالجئين من 
 .آلية منتظمة لتقديم المساعدة المقررة لهمسوريا إلى غزة، وطالبت بإيجاد 
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( أسرة فلسطينية سورية في قطاع غزة واقعًا معيشيًا واقتصاديًا غاية في السوء 176ويعاني نحو )
خصوصًا في ظل ما يعانيه القطاع من تابعات الحصار المستمر منذ عشرة أعوام، باإلضافة إلى 

 .به من دمار وتخريب للبنى التحتيةآثار العدوان األخير على قطاع غزة وما تسبب 

فيما يعزوا فلسطينيو سورية في غزة أوضاعهم االقتصادية والمعيشية السيئة إلى أسباب أخرى 
غير الحرب والحصار منها عدم تحمل الجهات الرسمية مسؤولياتها تجاههم، خصوصًا وكالة 

 ل الفلسطينية كجهات رسمية."األونروا" كجهة دولية، وحكومة التوافق ومنظمة التحرير والفصائ

زكاة األموال" لألسر ة الشعب الفلسطيني مشروع تقديم "إغاثيًا أطلقت الهيئة الخيرية إلغاث
 المتضررة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

ووفقًا للقائمين على الجمعية أن الهدف من المشروع مد يد العون والمساعدة للعائالت الفلسطينية 
شد فقاًر وعوزًا والتي اضطرت للخروج من منازلها وترك ممتلكاتها جراء الحرب في السورية األ

 -الزاهرة  -مخيم الحسينية  -التل )سورية، مضيفًا أن المشروع سيشمل كل من المناطق التالية 
 -فلسطينيو العراق  -مخيم الرمدان  -قدسيا  -مخيم درعا  -خربة الشياب  -مخيم جرمانا 
 ومخيم النيرب بحلب(. -ن بحمص وحماه مخيم العائدي
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 2017يونيو  –حزيران  18فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3521) •
 ( امرأة.463)

بينهم ( معتقلين فلسطينيين في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري 1608) •
 ( امرأة.100)

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1425يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 196) •
 غالبيتهم في مخيم اليرموك.

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1161خيم درعا مستمر منذ أكثر )انقطاع المياه عن م •
 ( يوم.1012)

( يوم، والمخيم 1505أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.239يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016ى نهاية ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حت85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


