
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1816العدد: 
24-10-2017 

 "داعش" يستهدف مواقع المعارضة على أطراف مخيّم اليرموك بقنابل "الغاز السامة" وقضاء أحد قيادات أكناف بيت المقدس"

 األمن السوري يفرج عن أحد أبناء مخيم النيرب بحلب •

 لمدة يومين، عالج مجاني لألمراض الصدرية شمال لبنان تشمل النازحين من سورية •

 الالجئون يستخدمون الساللم ويحفرون األرض لعبور السياج الحدودي بين تركيا وبلغاريا •



 

 ضحايا

وعد "أبو يحيى"، برصاص قناص كريا مقضى يوم أمس، القيادي في كتائب أكناف بيت المقدس ز 
، وذلك خالل المواجهات المندلعة على جبهة "المشفى الياباني" في مخيم اليرموك بين فصائل داعش

 المعارضة السورية المسلحة من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى.

 
 آخر التطورات

صر المعارضة السورية أفاد مراسل مجموعة العمل أن تنظيم داعش استهدف أول أمس مواقع عنا
المسلحة في محوري المستوصف والمشفى الياباني الواقعة على أطراف مخيم اليرموك بقنابل الغاز 
الّسامة، ما أدى إلصابة عشرة مقاتلين من عناصر أكناف بيت المقدس نقلوا على إثرها إلى المشفى 

 الميداني في بلدة يلدا جنوب دمشق.

أعراض المصابين بالغازات السامة على جبهة "المشفى الياباني" وأفاد مصدر طبي في يلدا، أن 
هي ضيق في التنفس وتشنج قصبي باإلضافة إلى سيالن شديد للدموع، وأشار المصدر إلى أنه 

 من المحتمل أن يكون الغاز المستخدم هو غاز الكلور.

التنظيم بالغازات فيما اتهم ناشطون النظام السوري ومجموعات موالية له جنوب دمشق، بتزويد 
السامة، منوهين إلى أن المعركة الحاصلة على تخوم المخيم مع بلدة يلدا وإغالق المعارضة للحاجز 
الفاصل بينهما ناجمة عن "شرط ضمني فرضته قوات النظام على قوات المعارضة في بلدات يلدا 



 

يطرة الميليشيات وببيال وبيت سحم مقابل دخولها اتفاق خفض التوتر مع روسيا، أو تسهيل س
 على المنطقة". إليرانالتابعة 

 
وفي السياق، قال مراسل مجموعة العمل إن اشتباكات عنيفة اندلعت ليلة أمس إثر محاولة داعش 
السيطرة على نقطة المستوصف المحاذية للمشفى الياباني، إال أن مقاتلي كتائب أكناف بيت المقدس 

األبابيل وجيش اإلسالم ولواء شام الرسول( تصدوا وفصائل المعارضة السورية المسلحة )جيش 
 لمحاولة االقتحام، وأفشلوها وقتلوا عددًا من عناصر داعش.

وأكد مراسلنا أن تنظيم الدولة بعد أن سيطر على مدرسة العز بن عبد السالم قبل يومين زّج بكل 
المعروف بكونه موقع قوته من أجل السيطرة على نقطة المستوصف، لكونه بوابة المشفى الياباني 

 استراتيجي مهم يطل على مساحات واسعة من بلدة يلدا ويرصد منازل المدنيين وطرقًا حيوية فيها.

في السياق قصفت قوات النظام والفصائل الفلسطينية الموالية له، أماكن متفرقة من مخيم اليرموك 
 ي وحالة ذعر بينهم.بعدد من قذائف الهاون، مما خلف خرابًا ودمارًا في منازل األهال

في غضون ذلك، أفرج األمن السوري عن الشاب الفلسطيني "سامر عبد الحميد" أحد أبناء مخيم 
النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب، بعد أن قام باعتقاله في مدينة حلب منذ أكثر من عشرين 

 يومًا.

نيًا وثقتهم مجموعة العمل ( معتقاًل فلسطي1640الجدير ذكره أن األمن السوري يواصل اعتقال )
( معتقاًل من أبناء مخيم النيرب ال يزال مصيرهم مجهواًل، مع اإلشارة أن اعداد المعتقلين 97بينهم )

 الفلسطينيين أكبر من ذلك.



 

وفي لبنان، أعلنت جمعية "أماني لإلغاثة والرعاية الطبية" عن قدوم طبيب من فرنسا اختصاص 
 .3/11/2017-2وذلك يومي األربعاء والخميس  -تينرئ -حساسيه -ربو -أمراض صدرية

وأضافت الجمعية أن المعاينة ستكون مجانُا مع تقديم األدوية المتوفرة في المركز مجانًا، منوهًة 
إلى أن العالج يشمل النازحين من سورية ولمن يرغب من أبناء مخيمي البارد والبداوي، شمال 

 لبنان.

تشير إلى انخفاض العدد اإلجمالي للفلسطينيين السوريين في  يذكر أن إلى احصائيات غير رسمية
 ألف الجئ. (31لبنان إلى )

وفي سياق آخر، يستخدم الالجئون العابرون للحدود التركية البلغارية "الساللم" للعبور بشكل غير 
ق قانوني فوق السياج الحدودي بين تركيا وبلغاريا والذي أقامته الحكومة البلغارية لمنع تدف

 المهاجرين.

ونقلت وسائل إعالم بلغارية عن مسؤولين في الحكومة، أن الالجئين يحفرون تحت السياج الحدودي 
انفاقًا للعبور، معبرة عن قلق المسؤولين من أن السياج الحدودي لم يردع الالجئين والمهاجرين من 

 الوصول إلى األراضي البلغارية.

 
 دود التركية البلغارية مرة أخرى خالل األسابيع الماضية.ونوهت إلى تزايد تدفق الهجرة على الح

الجدير ذكره أن بلغاريا تعتبر إحدى دول المرور األوروبي، حيث عبر خاللها آالف الالجئين 
 الفلسطينيين والسوريين في محاولة منهم للوصول إلى دول اللجوء األوروبي.

 



 

 2017أكتوبر  -تشرين األول  23فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3603) •
 ( امرأة.462)

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

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –نظامي ومجموعات الجبهة الشعبية حصار الجيش ال •
 ( على التوالي.1559يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 200) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

وعن مخّيم اليرموك منذ ( يومًا 1296انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1136)

( أيام، والمخّيم 1632أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.383يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

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

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


