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داعش يقصف غرب مخيم اليرموك وسط أنباء عن خروج مقاتلين من "
 "التنظيم نحو الرقة

 

 
 

 رة تسفر عن ضحايا وعدد من الجرحىاشتباكات وحاالت قنص بين داعش والنص •

 النظام يجدد قصف مخيم درعا وحي طريق السد بالصواريخ والبراميل المتفجرة •

 يتيماً في بلدة المزيريب 50هيئة فلسطين الخيرية توزع مساعداتها على  •
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 آخر التطورات

قالت مصادر ميدانية في مخيم اليرموك المحاصر، أن تنظيم الدولة داعش قصف مناطق سيطرة 
وذكرت تلك المصادر أن حريقًا  ،يم اليرموك بعدد من قذائف الهاون "هيئة تحرير الشام" غربي مخ

 اندلع في بناء سكني تقطنه عائلة في شارع عيلوط غرب المخيم جراء القصف.

وأكد مراسلنا في مخيم اليرموك، اندالع اشتباكات عنيفة بين عناصر تنظيمي "هيئة تحرير الشام 
 .النصرة سابقًا" وتنظيم "داعش" في المخيم –

( ما أدت إلى 15حيث دارت االشتباكات العنيفة في ساعات الفجر األولى عند محور شارع )
 ( عناصر من تنظيم "داعش" بحسب األنباء الواردة.3مقتل )

 
فيما أفاد مراسل المجموعة، قيام قناصة تنظيم "داعش" بقنص عنصرين من "هيئة تحرير الشام" 

 إصابة أحدهما حرجة. على خطوط التماس مع أحياء غرب اليرموك،

كما أصيب أحد مقاتلي كتائب "أكتاف بيت المقدس" على دوار فلسطين جراء قنصه من قبل 
عناصر داعش، في حين ذكر مراسلنا أن سماء المنطقة شهدت تحليقًا مكثفًا لطائرة استطالع 

 تابعة للنظام.

الدفعة األولى من  وفي السياق، أكدت وسائل إعالم محسوبة على النظام السوري نبأ خروج
عناصر تنظيم "داعش" في حي الحجر األسود المالصق لمخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين 

 بدمشق نحو مدينة الرقة.
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من جانبهم نفى ناشطون لمراسل مجموعة العمل في مخيم اليرموك صحة األنباء التي تتحدث 
 عن خروج عناصر "داعش" نحو الرقة.

النصرة سابقًا من  –س األول، حالتين مرضيتين لهيئة تحرير الشام وكان النظام قد أخرج، أم
 مخيم اليرموك المحاصر مقابل إخراج حالتين من بلدات الفوعة وكفريا شمال سورية.

داعش" يفرض سيطرته على أجزاء كبيرة من مخيم اليرموك، في  -ُيشار إلى أن "تنظيم الدولة
 –نيسان  /6ئة تحرير الشام )فتح الشام سابقًا( منذ هيو  حين تتواصل االشتباكات بين التنظيم

 في حارات اليرموك. 2016ابريل 

في غضون ذلك، أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب سورية، تعرض مخيم درعا وحي طريق السد 
لقصف مكثف من قبل قوات النظام السوري، حيث سجل يوم امس الجمعة سقوط عدد من 

 والحي الذي يقطنه عائالت فلسطينية. البراميل المتفجرة على المخيم

كما استهدف النظام المخيم بعدد من صواريخ أرض أرض من نوع "فيل" مما خلف دمارًا كبيرًا 
في منازل األهالي، وبّث ناشطون صورًا لمخيم درعا وحي طريق السد تظهر الدمار الذي خلفه 

 القصف المتواصل منذ أسابيع.

 
عنصرًا من الفرقة الرابعة التابعة لجيش النظام السوري 12قتل إلى ذلك أكدت مصادر ميدانية م

 سالم.سلحة قرب مخيم درعا ورفضهم االستبعد محاصرتهم من قبل قوات المعارضة السورية الم
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تيرة العمليات العسكرية في اآلونة األخيرة بين قوات النظام السوري و  يأتي ذلك مع ارتفاع
سورية، وذلك في محاولة الطرفين فرض السيطرة على ومجموعات المعارضة المسلحة جنوب 
 المدينة وأحيائها ومن ضمنها مخيم درعا.

 

 لجان عمل أهلي

ضمن مشروعها "فرحة عيد" وزعت هيئة فلسطين الخيريه بالتعاون مع مؤسسة شروق الشمس 
 ( يتيم من المزيريب وماحولها.50بعض المساعدات المالية والعينية ولباس العيد على )

ذكر أن الالجئين الفلسطينيين في درعا يعانون من أوضاع معيشية غاية بالسوء، وذلك بسبب ي
القصف العنيف والمتكرر الذي تتعرض له المنطقة، والذي تسببب بدمار كبير في البنى التحتية 

 إضاف النقطاع الماء والكهرباء وتوقف الخدمات الطبية.

 
 2017يونيو  –حزيران  23فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

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

( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم 1612) •
 ( امرأة.100)
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القيادة العامة على مخيم اليرموك  –ومجموعات الجبهة الشعبية حصار الجيش النظامي  •
 ( على التوالي.1430يدخل يومه )

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

م اليرموك منذ ( يومًا وعن مخي1166انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1017)

( أيام، 1510أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.244والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31ينيين في لبنان بحوالي )يقدر عدد الالجئين الفلسط

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


