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 "جيش اإلسالم" يستهدف أحد مواقع داعش في مخيم اليرموك"

 

 
 

 أبناء مخيم اليرموك يدعون للنفير ألجل األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل •

 مجازر "داعش"نزوح جميع العوائل الفلسطينية عن تجمع جلين بسبب  •

 "األزمة القلبية" حجة النظام لتبرير قضاء المعتقلين الفلسطينيين في سجونه •

األمن السوري يواصل اعتقال الشقيقين الفلسطينيين "محمد وصالح عكاوي" ويتكتم على  •

 مصيرهما
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 آخر التطورات 

العروبة" استهدف "جيش اإلسالم" موقع يتمركز به عناصر تنظيم الدولة "داعش" في شارع "
الفاصل بين بلدة يلدا ومخيم اليرموك، ما أدى لمقتل أحد عناصر التنظيم، تزامن ذلك مع اندالع 
اشتباكات بين داعش من جهة وفصائل المعارضة السورية المسلحة في منطقة يلدا من جهة 

 .أخرى 

للمعارضة يشار إلى أن اشتباكات عديدة وقعت بين تنظيم داعش والفصائل المسلحة التابعة 
على  2017نيسان /ابريل  29منها االشتباكات التي دارت يوم  ،السورية في اآلونة األخيرة

 .محور دوار فلسطين ومحيط المشفى والمركز الثقافي

 
وفي سياق آخر دعا أهالي مخيم اليرموك سواء المحاصرين منهم أو النازحين عنه وعدد من 

النفير ألجل األسير(، تضامنًا مع األسرى المضربين )الناشطين من أبنائه للمشاركة في حملة 
عن الطعام في السجون الصهيونية، ودعمًا لصمودهم، وذلك من خالل التغريد على وسم 

الساعة الثامنة مساء  2/5/2017اليوم الثالثاء  (إضراب_الكرامة#)#النفير_ألجل_األسير( )
 .بتوقيت دمشق، السابعة بتوقيت أوروبا

طين فأنه سيتم تنظيم اعتصام ألهالي مخيم اليرموك أمام مقر هيئة فلسطين الخيرية ووفقًا للناش
في بلدة يلدا، حيث سيعلنون خالله خوضهم اإلضراب عن الطعام لمدة يومين احتجاًجا على 

 تجاهل المجتمع الدولي إلضراب األسرى.
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عائلة  450ما يقارب أما في درعا فقد أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن 
فلسطينية نزحت عن تجمع جلين لالجئين الفلسطينيين في درعا جنوب سورية، هربًا من مجازر 
"داعش"، حيث سيطر لواء خالد بن الوليد المحسوب على "داعش" على جميع منازل التجمع، 

 وارتكب العديد من المجازر بحق األهالي مطلع الشهر الماضي.

العوائل تعاني من أوضاع معيشية غاية بالقسوة حيث تعاني األسر التي نزحت ووفقًا لمراسلنا فإن 
بلدة المزيريب من عدم توافر المأوى باإلضافة إلى نقص حاد و  إلى وادي اليرموك ومنطقة زيزون 

 بالمواد األساسية.

وعلى صعيد آخر، قال عدد من ذوي ضحايا التعذيب الفلسطينيين ممن قضوا في سجون النظام 
وري لمراسل مجموعة العمل، إنه بعد تبليغهم من قبل عناصر األمن السوري بأن أبناءهم الس

قضوا في السجون، أو بعد السؤال عن مصيرهم عبر وسطاء أو عبر المحكمة العسكرية 
وتأكيدهم أنهم قضوا، يجبرهم عناصر األمن السوري على التوقيع على تقارير وشهادات وفاة 

 شرين العسكري، تدعي بأن سبب وفاة أبنائهم جاء نتيجة "أزمة قلبية".مزورة صادرة من مشفى ت

 
وقالت زوجة أحد الضحايا الفلسطينيين في سجون النظام السوري هدى )اسم مستعار( لمراسل 
المجموعة، أنه وبعد معاناة كبيرة وعذاب وانتظار ومساعي لمعرفة مصير زوجها في السجون 

المزورة بعد وضع إمضائها على تلك الورقة بأن زوجها قضى بأزمة السورية، تم تسليمها الشهادة 
قلبية، وطلبوا منها الصمت وعدم السؤال عنه مرة أخرى، وبأنها محظوظة ألنها حصلت على 

 تلك الشهادة المزورة.
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فيما أكدت الالجئة هدى لمراسل مجموعة العمل "بأنها أبلغت عبر أحد المعتقلين المفرج عنه من 
ام رؤية زوجها بعد تاريخ تسليمها لورقة الوفاة المزورة"، كما أكد ناشطون على أن سجون النظ

عددًا من أهالي الضحايا الذين استلموا تلك الشهادات علموا من معتقلين تم اإلفراج عنهم، رؤيتهم 
 ألبنائهم في أفرع أمنية أو في سجن صيدنايا العسكري بعد تاريخ تسليمهم تلك األوراق المزورة.

 

 اعتقال 

عام وصالح عكاوي" منذ شهر حزيران  محمدي اعتقال الشقيقين الفلسطينيين "يواصل النظام السور 
وحتى اللحظة، وذلك بعد اعتقالهما من قبل عناصر حاجز البطيخة أول مخيم اليرموك  2013

 .تقالهماالتابع للنظام السوري والقيادة العامة، ولم ترد عنهما أي معلومات عن مكان أو ظروف اع

 

 2017مايو  –أيار  2فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3487) •
 ( امرأة.455)

( 87( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1187) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –ظامي ومجموعات الجبهة الشعبية حصار الجيش الن •
 ( على التوالي.1384يدخل يومه )

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

ن مخيم اليرموك منذ ( يومًا وع1115انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.966)

( يومًا، 1459أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.193والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
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، في 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 85حوالي ) •
( 17( ألف، وفي األردن )31الفلسطينيين في لبنان بحوالي )حين يقدر عدد الالجئين 

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


