
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1882العدد: 
29-12-2017 

 تنظيم داعش يسمح للمحاصرين غرب مخيم اليرموك بإخال الطعام •

 الجئين فلسطينيين بينهم أربعة من عائلة داوود ويتكتم عن مصيرهم 5النظام السوري يواصل اعتقال  •

 انطالق حملة "كن دفئا لهم" إلعانة الالجئين الفلسطينيين في تركيا •

 "قصف يستهدف مخيم اليرموك وحي التضامن جنوب دمشق"



 

 آخر التطورات

قال مراسل مجموعة العمل في جنوب دمشق أن قصفًا عنيفًا بقذائف المدفعية وأسطوانات الغاز 
الخميس حي التضامن وأطراف مخيم اليرموك )شارع فلسطين وقطاع  –طال ليل أمس األربعاء 

بب باندالع حريق في أحد األبنية السكنية في حي التضامن دون أنباء عن وجود الشهداء(، ما تس
 إصابات.

وأضاف مراسلنا أن القصف خرج من أماكن تمركز ما يسمى "لجان الدفاع الوطني" في حي نسرين 
التابعة للنظام السوري، منوهًا إلى أن مخيم اليرموك وحي التضامن شهدا تصاعدًا حادًا في حدة 

كانون األول/ ديسمبر الجاري  -11اكات والقصف بعد شن عناصر تنظيم "داعش" يوم االشتب
هجومًا مباغتًا على حاجز تابع لقوات النظام في حي نسرين، وسيطرتهم على عدد من كتل األبنية 

 في الحي. 

 
وفي غرب مخيم اليرموك المحاصر، سمح تنظيم داعش بخروج المدنيين المحاصرين في مناطق 

 يئة تحرير الشام لجلب احتياجاتهم، والسماح لهم بإدخال الطعام.سيطرة ه

أشخاص يوميًا وسط أنباء عن نية  10الـ  زال تتجاو ووفقًا لمراسلنا، تم إخراج المدنيين بدفعات 
 التنظيم إعادة إغالق الحاجز خالل األيام المقبلة.

ن مخيم اليرموك إلى يأتي ذلك في ظل أنباء تتحدث عن خروج وفد من هيئة تحرير الشام م
 العاصمة دمشق لمفاوضة النظام السوري، لبحث خروج الهيئة من المنطقة إلى الشمال السوري.



 

النصرة سابقًا" في مناطق سيطرتها في مخيم اليرموك  –يذكر أن عدد عناصر "هيئة تحرير الشام 
ن المخيم باتجاه ( عنصرًا وفق مصادر تابعة للنظام، ومن المقرر إخالؤهم م130يبلغ قرابة )

 الشمال السوري ضمن اتفاق البلدات األربع مع النظام. 

في غضون ذلك، يواصل النظام السوري اعتقال خمسة الجئين فلسطينيين بينهم أربعة من عائلة 
متزوج  2013( من سكان الحجر األسود اعتقل عام 1987داوود هم: نور أحمد داوود مواليد )

من سكان الحجر األسود اعتقل من قبل عناصر  1986داوود" مواليد ولدية طفلة، و"داوود أحمد 
 حاجز البطيخة أول مخيم اليرموك متزوج ولديه ولدان وبنت.

من  1998، و"علي محمد خير داوود" مواليد 1996والشقيقان "محمود محمد خير داوود" مواليد 
 مشق.في منطقة الدويلعة بد 2014سكان الحجر األسود الذين اعتقال عام 

من مركز  2013من سكان مسرابا اعتقل في عام  1989والالجئ "مصطفى مروان حسين" مواليد 
 التدريب المهني والفني التابع لألونروا بمنطقة المزة في دمشق )الفيتسي(. 

 
 لجان عمل أهلي 

في أعلنت جمعية "خير أمة" انطالق حملتها "كن دفئًا لهم" وذلك للتخفيف من معاناة أكثر من أل
 أسرة فلسطينية موزعة في مدن تركيا.

وبدأت الجمعية حملتها في مدن كلس والريحانية وإسطنبول، وقامت خالل المرحلة األولى من 
 الجولة بتوزيع البطانيات والفحم والمدافئ واأللبسة الشتوية على األطفال.



 

المحاولة في مساعدة  ( تأتي بصدددفئا لهم )كنوأكد مدير الجمعية عبد الجبار شلبي أن حملة 
بعين الرحمة في هذا البرد القارص وخاصة األطفال  إليهمالفقراء والمحتاجين والذي ال بد من النظر 

 الذين يبحثون عن الدفئ في ليالي الشتاء الباردة

وأضاف شلبي ان الحملة تستهدف إخواننا الذين يزورهم فصل الشتاء فيحملهم فوق طاقتهم من 
من احتياجات الشتاء من بطانيات ومدافئ ومواد تدفئة من فحم وحطب وأيضا  العناء فنقدم لهم

 البسة شتوية لألطفال

 9يشار الى أن الالجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا والعراق الى تركيا يقدر عددهم بنحو 
آالف الجئ فلسطيني يعيش غالبيتهم أوضاعا معيشية صعبة ويعانون من قلة فرص العمل 

 اض األجور.وانخف

 

 2017ديسمبر  -كانون األول  28فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3626) •
 ( 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.1625يدخل يومه )

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

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1360)انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر  •
 ( يوم.1202)

( يومًا، ودمار أكثر 461يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي.  %80من 



 

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

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


