
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1875العدد: 
22-12-2017 

 من عناصره 4بتهمة "الردة": مصادر تؤكد نية داعش جنوب دمشق اعدام  •

 قوات النظام تداهم منزل الجئ فلسطيني بدمشق وتسرق أمواله •

 جريحاً في جزيرة متليني اليونانية إثر قتال عنيف بين الالجئين 20أكثر من  •

 "قصف عنيف يستهدف أطراف مخيم اليرموك وحي التضامن"



 

 آخر التطورات

قال مراسل مجموعة العمل في جنوب دمشق إن قصفًا عنيفًا بقذائف المدفعية والهاون طال حي 
 الخميس. –التضامن وأطراف مخيم اليرموك )شارع فلسطين وقطاع الشهداء( ليل أمس األربعاء 

وهد تصاعد دخان كثيف من منطقة حي الحجر األسود المجاور للمخيم ناجم عن استهدافه كما ش
 أرض شديد االنفجار من نوع "فيل" اقتصرت أضراره على الماديات.-بصاروخ أرض

وأضاف مراسلنا أن قوات النظام قصفت أمس األول األبنية السكنية في الحجر األسود وبعض 
 23وبرشاشات ثقيلة من عيار  14.5شاشات المتوسطة من عيار األبنية في مخيم اليرموك بالر 

 ملم.

 
هذا وشهد مخيم اليرموك وحي التضامن تصاعدًا حادًا في حدة االشتباكات والقصف بعد شن 

ديسمبر الجاري هجومًا مباغتًا على حاجز تابع  - كانون األول 11عناصر تنظيم "داعش" يوم 
 على عدد من كتل األبنية في الحي.  لقوات النظام في حي نسرين، وسيطرتهم

من جانب آخر، أفادت مصادر خاصة لمجموعة العمل مقربة من تنظيم "داعش" عن نية التنظيم 
تنفيذ حكم اإلعدام بأربعة من عناصره بتهمة "الردة"، وذلك بعد أن اعتقلهم أثناء محاولتهم الخروج 

 سوري.من الحجر األسود باتجاه حاجز بردى التابع للنظام ال

وأشارت المصادر إلى أن خالفات حادة نشبت بين قادة داعش على خلفية اعتقال العناصر األربعة، 
حيث توعد أمير التنظيم "أبو العز دهمان" بتنفيذ حكم اإلعدام بهم خالل األسبوع المقبل وتحديدًا 

عدام بالقوة إذا لزم يوم الجمعة، بينما تعهد أبو هشام الخابوري بإطالق سراحهم ومنع تنفيذ حكم اإل
 األمر، نظرًا لوجود صالت قربه معهم.



 

يأتي ذلك وسط ظهور خالفات وانقسامات حادة في صفوف "داعش" في مخيم اليرموك والحجر 
األسود، حيث أنقسم التنظيم إلى ثالث أقسام، القسم األول من أبناء حي الحجر األسود وهم مؤيدين 

لخابوري"، وقسم آخر هم عناصر داعش في حي التضامن وهم ألمير التنظيم السابق "أبو هشام ا
مؤيدين ألمير التنظيم الحالي "أبو العز دهمان"، باإلضافة إلى قسم ثالث هم عناصر التنظيم في 

 مخيم اليرموك وهم مع تولية أحد فلسطيني المخيم أميرا لداعش.

ألقي يوم أمس في عدٍد من من جانبه قال موقع ربيع ثورة إنه حصل على نسخة من منشور ورقي 
شوارع مخيم اليرموك، يهدد أمير التنظيم "أبو العز دهمان" بالقتل من قبل من يسمون أنفسهم "أسود 

 الخالفة في اليرموك".

يذكر أن اآلونة األخيرة شهدت خروج عدد من عناصر تنظيم "داعش" من منطقة الحجر األسود 
 ي، إلى جهات غير معلومة.جنوب دمشق بالتنسيق مع قوات النظام السور 

في غضون ذلك، داهم عناصر قوات النظام السوري، منزل عائلة الجئ فلسطيني سوري في مدينة 
 دمشق، بحجة أنه مطلوب للخدمة اإللزامية في جيش التحرير الفلسطيني.

 
 من جانبه قال أحد أفراد العائلة لمجموعة العمل والذي طلب عدم ذكر اسمه أو المكان الذي تمت
فيه الحادثة لدواٍع أمنية وخوفًا على عائلته، أن قوات النظام اقتحمت منزل عائلته وقامت بتفتيشه 
تفتيشًا دقيقًا بحثًا عن شقيقه المطلوب للخدمة في صفوف جيش التحرير الفلسطيني، مضيفًا أنه 

ألف ليرة  400بعد مغادرة عناصر النظام اكتشفت العائلة أن هؤالء العناصر قاموا بسرقة مبلغ 
 سورية من خزانة المالبس التي كانوا يضعون فيها األموال.



 

يشار إلى أن انتهاكات عديدة ترتكبها قوات النظام السوري بحق المدنيين، وتقوم بمداهمة منازلهم 
 واعتقالهم بحجج واهية ليس أقلها البحث عن مطلوب للجهات األمنية أو معارضته للنظام. 

في مخيم موريا بجزيرة ليسفوس متليني  2017-12-20مس األول وفي سياق آخر، اندلع أ
الجئًا واحتراق عدد من خيام  20اليونانية قتال عنيف بين الالجئين أصيب على إثره أكثر من 

 الالجئين.

ووفقًا لالجئين تواجدوا خالل الحادثة، أن المشكلة حدثت بسبب الطعام بين أحد الالجئين العرب 
األمر الذي تطور بين مهاجرين عرب وبينهم الجئين فلسطينيين وسوريين  والجئ من أفغانستان

 وبين مهاجرين من أفغانستان.

المشكلة مما أدى إلى تكسير كرافنات الالجئين واشتعال خيامهم وانفجار قوي بسبب  وتصاعدت
 عبوة غاز.

 
ض بعض وعن دور الشرطة قال الالجئون أنها تدخلت بشكل عنيف لفض االشتباك، حيث تعر 

 15الالجئين لإلصابات على يد عناصرها، فيما أكد الجئون أنه ال توجد وفيات وتم تشخيص 
 جريح منهم من تعرض لعملية طعن بالسكاكين بسبب الحوادث.

يشار إلى أن كثافة المخيمات بالالجئين وعدم وجود مساحات كافية جعلت حياتهم مزرية وقاسية، 
آالف  10د الالجئين من بين الجزر األخرى، حيث تضم قرابة وتعتبر جزيرة ليسفوس األعلى بعد

الجئ، يشار إلى أن الالجئين في الجزر اليونانية يعيشون أوضاع معيشية صعبة وبطء إجراءات 
 اللجوء والنقل إلى البر اليوناني.



 

 2017ديسمبر  -كانون األول  21فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا 3625) •
 ( 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.1618يدخل يومه )

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

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1355)انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر  •
 ( يومًا.1195)

( يومًا، ودمار أكثر 454يخضع 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 )31الفلسطينيين في لبنان بحوالي )يقدر عدد الالجئين 

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


