
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1845العدد: 
22-11-2017 

 أنباء عن خروج أمير اإلعالميين السابق في داعش من مخيم اليرموك. •

 النظام يقصف مخيم درعا جنوب سورية بأسطوانات الغاز. •

 الهاون يستهدف مخيم جرمانا بريف دمشق.قصف بقذائف  •

 فلسطينيو سورية يعتصمون أمام مقر األونروا في مخيمي البداوي وعين الحلوة. •

 "اشتباكات بين داعش والفصائل الفلسطينية الموالية للنظام في مخيم اليرموك"



 

 آخر التطورات 

شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، يوم أمس، اشتباكات عنيفة بين تنظيم 
الجزء الواقع "داعش" من جهة، والنظام السوري والفصائل الفلسطينية الموالية له من جهة أخرى في 

 تحت سيطرة حركة فلسطين حرة.

وبّين مراسل مجموعة العمل أن المواجهات اندلعت على قطاع الشهداء الذي تسيطر عليه حركة 
 فلسطين حرة بعد محاولة عناصر داعش التسلل إلى مواقع الحركة والسيطرة عليها. 

 
النظام والفصائل الفلسطينية يخضع المخيم الواقع جنوب العاصمة دمشق لسيطرة كل من قوات 

تحت سيطرة "داعش"  %50تقريبًا من المخيم مقابل  %30الموالية له، حيث تسيطر على مساحة 
 لجبهة النصرة. %20والفصائل المبايعة له و

وفي ذات السياق، أكدت مصادر خاصة من لمجموعة العمل نبأ خروج "راتب طيارة" )أبو أحمد( 
تنظيم "داعش" جنوبي دمشق، قبل عدة أيام من قطاع الشهداء في  أمير اإلعالميين السابق في

مخيم اليرموك الفاصل بين التنظيم من جهة، والنظام والميليشيات الفلسطينية الموالية من جهة 
 ثانية، إلى وجهة غير معروفة، عبر اتفاق مع قوات النظام السوري.

، ومن المقربين ألمير تنظيم الدولة السابق الجدير بالذكر أن "طيارة" كان يرابط في قطاع الشهداء
"أبو صياح فرامة"، وعزل من منصبه كأمير لإلعالميين بعد تنحية "فرامة" في شهر آب/أغسطس 

 من العام الفائت.



 

الثالثاء مخيم درعا لالجئين  –وعلى صعيد آخر، استهدفت قوات النظام السوري ليل االثنين 
اقتصرت أضرارها على الماديات، وتعد أسطوانة الغاز المتفجرة الفلسطينيين بأسطوانة غاز متفجرة 

إحدى أدوات قصف قوات النظام السوري على المناطق السكنية وتسبب سقوط ضحايا وتحدث 
 خرابًا في المنازل.

فيما يتواجد في مخيم درعا، إضافة إلى سكانه من الالجئين الفلسطينيين، نازحون سوريون يبحثون 
 محمية.عن مناطق آمنة و 

 
وفي موضوع ليس ببعيد، تعرض مخيم جرمانا الذي يبعد ثمانية كيلومترات عن دمشق، والواقع 
على الطريق المؤدي إلى مطار دمشق الدولي لسقوط قذيفة هاون، أسفرت عن وقوع ضحية وإصابة 
شخصين، كما خلفت أضرار مادية في مكان سقوطها، من جانب آخر يعاني سكان المخيم من 

معيشية مزرية جراء استمرار الصراع الدائر في سورية وانتشار البطالة بين سكانه وعدم  أوضاع
 القدرة على تأمين مقومات الحياة األساسية نتيجة غالء األسعار وشح الموارد.

أما في لبنان فقد نظم العشرات من الجئي فلسطينيي سورية المهجرين إلى لبنان اعتصاماً لالحتجاج 
خر وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" تقديم المساعدة الشتوية ضد إجراءات تأ

 للعائالت الفلسطينية، ورفضًا لسياستها التقشفية في كافة المجاالت الطبية واإلغاثية والتعليمية.

وكان مخيمي البداوي وعين الحلوة في لبنان شهدا اليوم الثالثاء وقفات واعتصامات أمام مكتب 
روا تلبية للدعوة التي أطلقتها لجنة صندوق المهجرين ولجنة متابعة شؤون المهجرين، لالحتجاج األون

 على سياسة األونروا ومماطلتها في توزيع المساعدات الشتوية.



 

فيما دعا المعتصمون إلى رفع قيمه بدل اإليواء والغذاء المقدم من األونروا لالجئي فلسطينيي 
ية فورًا من أجل مساعدة العائالت على مواجهة فصل الشتاء، كما سورية، ودفع المعونة الشتو 

طالبوا األونروا برفع قيمة التغطية االستشفائية والكف عن تأخير موعد إجراء العمليات الجراحية 
 والطبية بحجة إرسال أوراق المرضى إلى سورية وانتظار الموافقة عليها. 

 
( ألف، حسب إحصائيات 31البالغ تعدادهم حوالي ) من جانبهم يشكو فلسطينيو سورية في لبنان

، من أوضاع إنسانية مزرية على كافة المستويات 2016األونروا حتى نهاية كانون األول عام 
الحياتية واالقتصادية واالجتماعية، نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم توفر موارد مالية، وتجاهل 

 عدم تقديم المساعدات لهم.المؤسسات اإلغاثية والجمعيات الخيرية و 

 

 2017نوفمبر  -تشرين الثاني  21فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3612) •
 ( امرأة.463)

( 105) ( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم1642) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1588يدخل يومه )



 

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

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1325مستمر منذ أكثر )انقطاع المياه عن مخّيم درعا  •
 ( يومًا.1165)

( يومًا، ودمار أكثر 424يخضع 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 )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ) يقدر

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


