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 "قوات النظام تستهدف مخيم اليرموك بقذائف الهاون وسط هجوم عنيف لتنظيم "داعش" على فصائل المعارضة جنوب دمشق"

 وقوع ضحايا في اشتباكات جنوب دمشق وإخالء األهالي من محاور القتال •

حاجز "العروبة" المعارضة السورية المسلحة تغلق حاجز "المأذنية" بوجه أهالي بعد إغالقها ل •

 اليرموك

 قوات النظام تستهدف أحياء مخيم درعا بقذائف الهاون •



 

 آخر التطورات

قطاع الكراعين  -استهدفت قوات النظام السوري والمجموعات الموالية لها يوم أمس، قطاع الشهداء 
 في مخيم اليرموك المحاصر بقذائف الهاون. -وشارع فلسطين 

وأكدت صفحات اعالمية موالية للنظام استهداف مدفعية جيش التحرير الفلسطيني بالتعاون مع 
 لسوري، قاطع فلسطين بعدة قذائف هاون.التابع لألمن ا 235عناصر الفرع 

ترافق القصف مع اشتباكات عنيفة بين تنظيم "داعش" من جهة ومجموعات حركة "فلسطين الحرة" 
 الموالية للنظام السوري على قطاع الشهداء.

 
من جانب آخر، شّن تنظيم الدولة "داعش" يوم أمس، هجومًا عنيفًا على محور "المشفى الياباني" 

لعز بن عبد السالم" على تقاطع مخيم اليرموك مع بلدة يلدا وحي التضامن ما أدى إلى ومدرسة "ا
سيطرته على نقطتي المستوصف والمدرسة، سرعان ما تطورت إلى اشتباكات عنيفة بين "جيش 
 اإلسالم" و"أكناف بيت المقدس" و"شام الرسول" وأدت إلى استعادة السيطرة على محور المستوصف.

باكات العنيفة بالقرب من مستوصف األونروا وثانوية البعث حيث شاركت مجموعات وتركزت االشت
المعارضة بالتصدي لهجوم "داعش" على تلك النقاط التي تقع تحت سيطرة المعارضة السورية 

 المسلحة.

كما أعلنت فرقة دمشق عن استهدافها مواقع وتحصينات عناصر داعش بالرشاشات الثقيلة والقنابل 
 واألسلحة الخفيفة على جبهة منطقة زليخة في حي التضامن. المتفجرة



 

والمدرسة وقالت الفرقة أن العملية جاءت "بهدف تخفيف الضغط عن كتائب الثوار في جبهة المّسبح 
 .أطراف مخيم اليرموك الذين يتصدون لهجوم شنه تنظيم داعش على هذه المواقع" على

، وقوع عدد من الضحايا في صفوف أطراف القتال فيما أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق
 إثر االشتباكات العنيفة بين "تنظيم "داعش" ومجموعات المعارضة المسلحة.

وذكر مراسلنا قضاء اثنين من مقاتلي جيش االسالم وأكناف بيت المقدس وجرح عدد آخر، إضافة 
 إلى قضاء ثالثة مقاتلين من تنظيم الدولة "داعش".

 
خالء األهالي القاطنين قرب محاور القتال بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا عند محور وأكد مراسلنا إ

 المسبح، إضافة إلى عدم وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.

يذكر أن تنظيم "داعش" كان قد فرض سيطرته على مخيم اليرموك بدعم واستناد من عناصر جبهة 
الذي أدى إلى نزوح اآلالف ممن تبقى من أبناء  النصرة الذين كانوا يتواجدون داخل المخيم، األمر

مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة خوفًا على حياتهم، كما يواصل النظام السوري ومجموعاته 
 الموالية بفرض حصار على المخيم ويمنع خروج أو عودة األهالي.

"العروبة" لليوم وفي سياق غير بعيد، تستمر فصائل المعارضة السورية المسلحة بإغالق حاجز 
الرابع على التوالي، وبحسب مراسلنا فإن عناصر المعارضة السورية يمنعون حركة األهالي 
والبضائع عبر ذلك الحاجز، كما أكد مراسلنا األنباء التي تتحدث عن منع فصائل المعارضة 

نية" من السورية ألهالي مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق من الوصول إلى حي "المأذ
 جهة القدم األمر الذي ضاعف من معاناة األهالي.



 

وأشار مراسلنا إلى عناصر حاجز "المأذنية" التابعين لفصيل أجناد الشام منعوا الرجال من أبناء 
المخيم من العبور إلى الحي وذلك من أجل تأمين احتياجات أسرهم، فيما سمح عناصر الحاجز 

المواد الغذائية األساسية لألهالي عند الحاجز دون السماح  لبعض التجار ببيع كميات محدودة من
 لهم بالدخول.

وترجع فصائل المعارضة السورية المسلحة سبب إغالق الحواجز إلى محاولتها الضغط على تنظيم 
"داعش" ومعاقبته بسبب استهدافه المتكرر للحواجز بالفاصلة بين مناطق سيطرتها والمناطق التي 

 ش" في "مخيم اليرموك" وحي "الحجر األسود" جنوب دمشق.يسيطر عليها "داع

في غضون ذلك، استهدفت قوات النظام السوري مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية، 
 اليوم، بعدد من قذائف الهاون.

وبحسب مراسلنا في المخيم فإن جيش النظام قصف المخيم بثالث قذائف مستهدفًا منازل المدنيين، 
 دمارًا وخرابًا فيها، باإلضافة إلى تعرض مئذنة جامع القدس لعدد من الطلقات الرشاشة. مما خلف

والعائالت الفلسطينية  مبانيه% من  80يذكر أنه ال يزال سكان مخيم درعا الذي دمر حوالي 
القاطنة في حي طريق السد يشتكون من أوضاع إنسانية قاسية جراء الحصار الذي يفرضه الجيش 

على المخيم والمناطق المتاخمة لهم، كما يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية واستمرار النظامي 
 انقطاع المياه والكهرباء واالتصاالت لفترات زمنية طويلة.

 
 2017أكتوبر  -تشرين األول  20فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

العمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة 3601) •
 ( امرأة.462)



 

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

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1556يدخل يومه )

طينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار ( الجئ والجئة فلس200) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1293انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1133)

م ( أيام، والمخيّ 1629أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.380يخضع 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 )

 طينيي سوري.( آالف، وفي غزة ألف فلس8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


