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وسط قصف النظام، قتلى وجرحى في مواجهات عنيفة بين داعش وفتح "
 "الشام في مخيم اليرموك وتدهور األوضاع اإلنسانية فيه

 

 
 

 أهالي مخيم النيرب يتضامنون مع األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل. •

 تحذيرات للفلسطينيين السوريين جنوب لبنان من عمليات احتيال بدواعي الهجرة. •

 "هيئة فلسطين الخيرية" توزع سلل غذائية جنوب سورية. •
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 آخر التطورات

نقلت مصادر ميدانية من مخيم اليرموك المحاصر لمراسل مجموعة العمل جنوب دمشق قولها 
يم داعش وهيئة فتح الشام بعد اشتباكات أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في صفوف تنظ

 .عنيفة جرت منذ ليل أمس، وأدت إلى اندالع حرائق ضخمة في تلك المنطقة

جريحًا في  40قتياًل و 20وأوردت المصادر أعداد القتلى والجرحى بين الطرفين، مؤكدة سقوط 
رموك جرحى من هيثة تحرير الشام في مخيم الي 3صفوف تنظيم الدولة داعش، وقتيل و

 المحاصر.

 
الخميس في  –وأشار مراسلنا إلى أن اشتباكات عنيفة بدأت تتصاعد وتيرتها منذ ليل األربعاء 

"هيئة تحرير الشام"، و مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق، بين تنظيم الدولة "داعش"
 حيث شن التنظيم هجومًا واسعًا على كافة محاور االشتباك مع فتح الشام.

وكالة أعماق التابعة لداعش بيانًا حول مجريات أحداث يوم أمس في مخيم اليرموك،  ونشرت
التي تنوي تسليم مواقعها ” فتح الشام“وجاء فيه "أن الهجوم يأتي كمحاولة استباقية إلنهاء وجود 

 في المخيم للنظام السوري والخروج لمناطق سيطرة الفصائل في إدلب".

وحيفا والشهداء، كما شارك في  15محاور هي شارع  3وم على ووفق بيان الوكالة "جرى الهج
مبان يتحصن فيها  3"انغماسيين"، حيث اقتحم مقاتلون يستقلون عربة مصفحة  4المعركة 

 ."15منهم في محور الـ  4مسلحو "تحرير الشام" وقتلوا 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

ا عن يستقالن دراجة مفخخة فجراه 30أن انغماسيين دخال من طريق شارع "وأضافت الوكالة 
 بعد، وتابعا الهجوم إلى أن فجرا سترتيهما الناسفتين على تجمع للمسلحين".

فيما أكد التنظيم "سيطرة مجموعة من مقاتلي الدولة على كتلتين من األبنية في شارع حيفا، 
حيث فجر أحدهما سترته، ولم ُيعرف إن كان اآلخر  ،واقتحم انغماسيان موقعا في شارع الشهداء

 أو ُقتل خالل المواجهات". قد فجر سترته

فيما أكد مراسل مجموعة العمل أن تنظيم داعش يحشد عناصره على خطوط التماس مع هيئة 
تحرير الشام، وتسود توقعات بأن التنظيم سيعلن معركة شرسة ضد الهيئة في الساعات القادمة 

 لكسب أكبر مساحة من مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام.

جميع الحارات والشوارع التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام في مرمى  وأكد مراسلنا إلى أن
نيران قناصين داعش الذين يطلقون النار على أي شيء متحرك، منوهًا إلى أن وضع المدنيين 
في تلك المنطقة غاية في السوء نتيجة االشتباكات المستمرة والحصار الخانق الذي يفرضه تنظيم 

 منع بموجبه إدخال المواد الغذائية واألدوية.والذي ي ،"داعش" عليهم
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إلى ذلك قصفت قوات النظام المتمركزة أول مخيم اليرموك، مواقع تنظيم داعش وهيئة تحرير 
الشام في مخيم اليرموك بقذائف صاروخية، أسفرت بحسب إحدى صفحات موقع التواصل 

والجرحى، وألحقت دمارًا هائاًل  االجتماعي )الفيس بوك( المؤيدة للنظام عن سقوط عدد من القتلى
 مكان سقوطها.

على المستوى اإلنساني، قال مراسلنا أن حالة خوف وذعر كبيرة بين المدنيين المحاصرين في 
منطقة هيئة تحرير الشام بسبب المعارك العنيفة، منوهًا إلى أنه لم يستطع أي محاصر منهم 

 الخروج من المنطقة خوفًا من الرصاص والقناصة.

دورهم قال ناشطون أن بيوت وحارات مخيم اليرموك تتدمر أمام أعين الجميع دون أن يكونوا وب
قادرين على فعل اي شيء، وطالب الناشطون من جميع أألطراف وقف القتال واالشتباكات 

 .والقصف على المخيم، والعمل على انقاذ من تبقى من المدنيين وإيجاد حل لمعاناتهم المستمرة

ك أفاد مراسل مجموعة العمل أن تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" أنذر أمس األول في غضون ذل
سكان شارع المدارس وحاراتها في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق 
بإخالء منازلهم، والتوجه إلى منطقة حي التقدم، بهدف اسكان عناصر داعش وعائالتهم بداًل عن 

 أصحاب المنازل.

داعش" قام بإخالء عدة مناطق داخل المخيم، في محاولة منه "وأشار مراسلنا إلى أن تنظيم 
 حصر التجمعات السكانية للمدنيين في حارات التقدم والمنطقة التي تقع في محيطها.

وبدورهم اعتبر عدد من الناشطين أن سياسة "داعش" الممنهجة في اجبار المدنيين داخل اليرموك 
ازلهم تندرج في إطار التغيير الديموغرافي الذي يتبعه التنظيم منذ فترة طويلة، كما على إخالء من

طالب الناشطون تنظيم الدولة بالكف عن ممارساته وانتهاكاته بحق المدنيين العزل في مخيم 
 اليرموك، مشددين على أن هذه التصرفات ال تمت للدين بصلة.

ابريل نيسان / 4خراج المدنيين من بيوتهم، ففي يوم وكان تنظيم الدولة قد قام أكثر من مرة بإ
أرغم األهالي على الخروج من منازلهم الواقعة في محيط جامع عبد القادر الحسيني،  2017

 ، بحجة أنها تقع ضمن مربع عسكري تابع له.(جادات صفورية)وشارع حيفا 
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ش" سكان منطقة غرب اليرموك فقد أجبر تنظيم الدولة "داع 2017ابريل نيسان / 10أما في يوم 
والقريبة على خطوط التماس مع جبهة تحرير الشام والممتدة على طول المنطقة العرضية 

 على إخالء بيوتهم، بحجة أن هذه األحياء أصبحت مناطق عسكرية. 15الموازية لشارع ال

اوية نتيجة يشار إلى أن قرابة ثالثة آالف فلسطيني متواجدين في المخيم يعيشون أوضاعًا مأس
والحصار المفروض على المخيم من قبل  ،استمرار االشتباكات بين داعش وهيئة تحرير الشام

 .النظام السوري 

وفي شمال سورية، نظم الالجئون الفلسطينيون من أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في 
خوضون إضرابًا مفتوحًا عن حلب عددًا من الفعاليات التضامنية مع األسرى الفلسطينيين الذين ي

 الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي.

وقال مراسلنا إن عددًا من شباب مخيم النيرب قدموا فقرة فنية خالل الوقفة التضامنية مع 
األسرى، مشيرًا إلى أن حالة حزن كبير تعيشه عائالت المعتقلين الفلسطينيين من أبناء المخيم 

 في سجون النظام السوري.

كد ناشطون على أن معاناة مشابهة لها بل وأقسى منها في سجون النظام السوري، وخاصة أن وأ
 النظام يواصل تكتمه على مصير المعتقلين الفلسطينييين.

الجئًا فلسطينيًا  1187يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد وثقت اعتقال 
  تحت التعذيب في معتقالت النظام السوري.الجئاً  461في سجون النظام السوري، وقضاء 
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وفي سياق آخر، حذرت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان الالجئين الفلسطينيين والسوريين في 
مخيم عين الحلوة وصيدا جنوب لبنان من عمليات نصب واحتيال يقوم بها عدد من الالجئين 

 بدواعي الهجرة إلى البالد األوروبية.

وقالت اللجنة أن رسالة وصلتها من مصادر موثوقة تؤكد انتحال أشخاص صفة مندوبين جمعية 
والتي تقوم بتأمين السفر إلى إيطاليا  (Comunità di Sant'Egidioإيطالية تحت اسم )

 وفرنسا.

وأضافت اللجنة أن المنتحلين صفة المندوبين عن الجمعية يقومون بتعبئة طلبات ورقية وهمية، 
$ وصورة عن األوراق الثبوتية، مشددين توخي أقصى درجات الحذر كي  200ذ مبلغ مالي وأخ

 ال يقعوا ضحية اعمال النصب.

وكان ناشطون حذروا في وقت سابق الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان من الوقوع ضحية 
ألراضي التركية النصب واالحتيال التي يقوم بها سماسرة يبيعون تأشيرات سفر للدخول إلى ا

وبأسعار مرتفعة على أنها ممنوحة من السفارة التركية، مستغلين األوضاع السيئة التي يعيشها 
 فلسطينيو سورية في لبنان.

( ألفًا، بحسب 31الجدير بالتنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يقدر بحوالي )
 .2016عام  إحصائيات األونروا حتى نهاية كانون األول

 

 لجان عمل أهلي 

وزعت هيئة فلسطين الخيرية بالتعاون مع صحابة االقصى وهيئة علماء فلسطين بالخارج 
سلة غذائية على العائالت الفلسطينية المهجرة من حوض اليرموك وريف  100ومؤسسة السراء، 

ذلك في إطار  زيزون في مدينة درعا جنوب سورية، حيث يأتيو  دمشق والمقيمين في المزيريب
الجهود التي تبذلها الهيئة في محاولة للتخفيف من معاناة الالجئين الفلسطينيين جنوب سورية 

 الذين يشتكون من غياب دور المؤسسات اإلغاثية الدولية والرسمية الفلسطينية.
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يشار أن هيئة فلسطين الخيرية العاملة في الجنوب السوري بالتعاون مع مؤسسات اندونيسية 
( ألف ل.س 25( طفاًل يتيمًا بمبلغ وقدره )92كفالة أيتام لـ ) 2017نيسان / ابريل  2ت يوم وزع

 لكل يتيم.

 

 2017إبريل –نيسان  27فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3483) •
 ( امرأة.455)

( 87لسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )( معتقاًل ف1187) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1379يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 195) •
 حصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.ال

( أيام وعن مخيم اليرموك منذ 1110انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.961)

( يومًا، 1454أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.188والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

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

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


