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 "في أطراف مخيم اليرموك "داعش"ـ لتجدد االشتباكات جنوب دمشق والمعارضة تصد هجوماً "

 استهداف مخيم درعا بقذائف الهاون •

 أهالي مخيم درعا يطالبون "األونروا" ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية بتحمل واجباتها تجاههم •

 حالة من التوتر تسود المزيريب إثر إقدام "داعش" على خطف ثالثة شبان من سكان البلدة •



 

 آخر التطورات

تجددت االشتباكات جنوب دمشق بين تنظيم الدولة "داعش" ومجموعات المعارضة المسلحة مساء 
الدولة  ألمس، وُسمع استخدام األسلحة الخفيفة والمتوسطة في محاور االشتباك، حيث يحاول تنظيم

 "داعش" التقدم على حساب المعارضة لكن مراسل مجموعة العمل أكد فشلها.

في حين صدت فصائل المعارضة السورية المسلحة في مخيم اليرموك هجومًا لتنظيم "داعش" 
 استهدف أحد أماكن تواجدها في مخيم اليرموك عند محور المشفى الياباني.

 
في الساعات األولى من صباح أمس األول استهدف  ووفقًا لمراسلنا فإن "داعش" شن هجوماً 

" باإلضافة إلى محاولة RPGمجموعات تابعة للمعارضة السورية المسلحة، مستخدمًا قذائف "
 اقتحامه للمشفى بإحدى السيارات المصفحة، لكن مجموعات المعارضة تمكنت من صد الهجوم.

لها في شارع نسرين، منطقة التضامن وفي السياق استهدفت قوات النظام والمجموعات الموالية 
على شارع  14.5المجاورة لمخيم اليرموك، وقال مراسلنا أنها فتحت نيران رشاشاتها من عيار 

 دعبول ووصفها بالكثيفة جدًا.

مجموعات المعارضة معبر مخيم اليرموك الوحيد الذي  إلغالقيأتي ذلك في اليوم الحادي عشر 
، حيث تشترط تحييده وعدم استهدافه من قبل مجموعات داعش، ورصد يمد االهالي بالمواد الغذائية

 مرور بعض المدنيين على الرغم من الخطورة الكبيرة على حياتهم.



 

وال يزال سكان اليرموك يشتكون من االنتهاكات والممارسات القمعية التي يرتكبها تنظيم "داعش" 
على اليرموك، والوضع اإلنساني  بحقهم، كما يعاني األهالي من استمرار الحصار المفروض
 الكارثي الذي يعيشه قرابة ثالثة آالف فلسطيني داخل المخيم.

وفي جنوب سورية، أفاد مراسل مجموعة العمل أن قوات النظام استهدفت أحياء مخّيم درعا لالجئين 
ازل قذائف هاون، مضيفًا أن القصف خّلف دمارًا وخرابًا في من 3الفلسطينيين جنوب سورية بـ 

 األهالي.

يأتي ذلك في ظل استمرار التوتر األمني الذي تشهده المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، 
 بسبب االغتياالت اضافة إلى محاولة تنظيم "داعش" التقدم على حساب المعارضة.

مس أ وفي السياق، اعتصم العشرات من أبناء مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية، يوم
صالة الجمعة، معربين عن غضبهم من تقصير "األونروا" ومنظمة التحرير والفصائل  بعد

 الفلسطينية تجاههم، خصوصًا فيما يتعلق بالمساعدات اإلغاثية العاجلة.

وطالب األهالي وكالة "األونروا" بأن تقوم بواجبها تجاه العشرات من العوائل الفلسطينية داخل 
إيصال المساعدات المالية واإلغاثية لهم، دون التحجج بأن وضع المخيم، وأن تقوم بالعمل على 
 المنطقة األمني ال يسمح بذلك.

 
إلى ذلك دعا المعتصمون منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية إلى العمل من أجل إيقاف معاناة 

غالء األهالي في المخيم، حيث أنهم يعانون من انقطاع المياه والكهرباء وشح المواد الغذائية و 
 أسعارها باإلضافة إلى النقص الحاد بالخدمات الطبية.



 

من جانب آخر، أقدم تنظيم "داعش" المتواجد في أطراف بلدة المزيريب جنوب سورية تحت ما 
يسمى لواء خالد على اختطاف ثالثة شبان من أبناء البلدة مما أثار حالة من التوتر والقلق في 

 صفوف األهالي.

ات المتبادلة بين التنظيم ومجموعات المعارضة السورية المسلحة في البلدة، فيما تستمر االشتباك
وسط استمرار مخاوف األهالي من قيام التنظيم بعمليات تفجير ضد بلدتهم مثلما فعل قبل أيام 
عندما استهدف تجمع للمعارضة على األطراف البلدة متسببًا بدمار كبير وسقوط عدد من الضحايا 

 والجرحى.

ذكره أن من تبقى من الالجئين الفلسطينيين في المنطقة يعيشون أوضاعًا إنسانية قاسية  الجدير
نتيجة استمرار المعارك واالشتباكات من جهة، وانعدام مواردهم المالية وانتشار البطالة وانقطاع 

 المساعدات عنهم وسوء األوضاع الصحية من جهة أخرى.

 
 2017أكتوبر  -تشرين األول  27فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3605) •
 ( امرأة.462)

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

ادة العامة على مخّيم اليرموك القي –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1563يدخل يومه )



 

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

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1300انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1140)

( أيام، والمخّيم 1636أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.387يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

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

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


