
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1883العدد: 
30-12-2017 

 مجموعات موالية للنظام السوري تستهدف أطراف مخيم اليرموك بالرشاشات الثقيلة •

 خروج أربعة من المقربين من تنظيم داعش جنوب دمشق بالتنسيق مع النظام •

 النظام السوري يواصل اعتقال الكاتب الفلسطيني "علي الشهابي" للعام الخامس على التوالي •

 "قصف ليلي يستهدف محيط مخيم درعا وسط أوضاع معيشية قاسية"



 

 آخر التطورات

شهد مخيم درعا واألحياء المجاورة له حالة استنفار كبيرة من قبل مجموعات المعارضة السورية 
قيلة أدت إلى الغاز والرشاشات الث أسطواناتبالمسلحة، وذلك إثر استهداف المنطقة بقصف عنيف 

 انتشار حالة من الهلع في صفوف األهالي.

فيما تستمر معاناة أهالي المخيم المتعلقة بالوضع المعيشي، حيث ال تتواجد أي خدمات طبية داخل 
يومًا، األمر الذي فاقم من معاناة  1361المخيم، فيما ال تزال المياه مقطوعة عن منازل المخيم منذ 

 فصل الشتاء وشح المحروقات.األهالي خصوصًا مع دخول 

 
وفي سياق غير بعيد، استهدفت المجموعات الموالية للنظام السوري أطراف مخيم اليرموك 
بالرشاشات الثقيلة، حيث أطلقت المجموعات المتمركزة في شارع نسرين نيران رشاشاتها الثقيلة، في 

أطراف المخيم، فيما  ساعات متأخرة من مساء يوم أمس، على شارع فلسطين وحي التضامن على
 يسجل وقوع أضرار بشرية بسببها.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي والمجموعات الفلسطينية 
 يوميًا. 1600الموالية له على مخيم اليرموك منذ أكثر من 

داعش" جنوب في غضون ذلك، خرج أمس األول الخميس أربعة أشخاص من المقربين من تنظيم "
دمشق، ووفقًا لمراسلنا فأن األربعة هم: "أبو محمد جند هللا، أبو مهند اإلدلبي، أبو النور الحموي، 



 

أبو مسعود الخابور"، مضيفًا أنهم خرجوا فجر الخميس ووصلوا إلى محافظة إدلب، مقابل مبالغ 
 مالية دفعها األشخاص األربعة لضباط في النظام. 

أكتوبر من الحجر األسود عبر  -كانون األول  11اعش خرجوا يوم وكان سبعة عناصر من د
حاجز معمل بردى التابع للنظام السوري، فيما خرج أربعة آخرين من أقارب األمير السابق للتنظيم 
أبو هشام الخابوري خالل فترة الحقة من نفس الحاجز، وثالثُة عناصر من التنظيم خرجوا من 

 ة التي خرجوا إليها.المعبر ذاته، ولم تعرف الجه

الجدير ذكره أن الكثير من قياديي وعناصر التنظيم خرجوا من مناطق سيطرة التنظيم في الفترة 
 األخيرة، بسبب الصراع الداخلي داخل التنظيم، وعدم دفع رواتب المقاتلين ألشهر طويلة.

إلى ذلك، يواصل النظام السوري اعتقال الكاتب 
من أبناء مخيم  الفلسطيني "علي سعيد شهابي"

اليرموك منذ خمس سنوات، حيث اعتقل النظام 
 .2012ديسمبر  -كانون األول  17"الشهابي" في 

وكان "الشهابي" الذي يعمل مدرسًا للغة اإلنجليزية 
قد اعتقل سنة  نرواو لألفي أحد المدارس التابعة 

ألول مرة لمدة تسعة أشهر في سجن المزة  1974
 1982أعوام منذ العام  10العسكري، ثم اعتقل لمدة 

بتهمة االنتماء لحزب العمل  1991حتى نهاية عام 
 الشيوعي في سوريا "المعارض للنظام السوري".

أشهر بتهمة السعي لتأسيس حزب سياسي سوري  7لمدة  2006ومن ثم اعتقل "الشهابي" عام 
 يحمل اسم تيار سورية الجميع، وللتوقيع على إعالن دمشق بيروت.

عدة منظمات إنسانية من بينها هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية طالبت باإلفراج ُيشار أن 
 عنه، إال أن النظام لم يستجب لطلبها.

 



 

 2017ديسمبر  -كانون األول  29فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

 ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم3626) •
 ( 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.1626يدخل يومه )

تغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار ( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص ال204) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1361انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يوم.1203)

( يومًا، ودمار أكثر 462يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 وجزئي.  من مبانيه تدميرًا كامالً  %80من 

، 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 )


