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 "انشق اق ات في صفوف "داعش" وأنباء عن إبرام التنظيم اتف اق مع النظام يقضي بانسحابه من اليرموك إلى الحجر األسود"

 قضاء ف لسطينيي سوري في ألمانيا بظروف غامضة •
 فصائل جنوب دمشق ترفض التهجير القسري واألهالي يتظاهرون   •
 األونروا لمعلمي ف لسطينيي سورية في لبنان إما العودة أو االستق الة أو العمل دون أجر •



 

 ضحايا

ُقتل الشاب الفلسطيني السوري "محمد عبد الناصر نصر" من أبناء مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين 
في ألمانيا، يوم أمس، حيث ُعثر على جثته وعليها أثار طعنات بالسالح األبيض، فيما والالجئ 

لم ترد أي معلومات عن مالبسات الحادثة حتى اآلن، كما لم تدلي الشرطة األلمانية بأي تصريح 
 عن الموضوع.

 
 آخر التطورات

وف مجموعات تنظيم أكد مراسل مجموعة العمل أن األيام الماضية شهدت انشقاقات كبيرة في صف
 "داعش" الذي يسيطر على مساحات واسعة من مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق.

ومحيطه،  15وبحسب مراسلنا فقد شهد المخيم عودة مجموعات "األنصار" المتمركزة في شارع الـ 
 .والتي عرف عنها أنها انشقت عن تنظيم "النصرة" ومبايعتها داعش

 



 

رد العديد من األنباء التي تؤكد على أن "داعش" يقوم بإبرام اتفاق مع النظام سط تواو  يأتي ذلك
يقضي بانسحاب عناصره من اليرموك إلى حي الحجر األسود، مما يعني إفساح المجال للنظام 

 .دخول المخيم والسيطرة عليه

سحم  بيت -إلى ذلك أصدرت فصائل المعارضة السورية المسلحة جنوب دمشق في بلدات )يلدا 
بيانًا صحفيًا أكدت فيه رفضها ألي اتفاقات من شأنها  ،ببيال، والقدم، صباح يوم أمس األربعاء –

تهجير سكان بلدات جنوب دمشق قسرًا، وقع على البيان كُل من: جيش األبابيل، حركة أحرار 
 الشام، شام الرسول، جيش اإلسالم، فرقة دمشق، أكناف بيت المقدس.

هالي جنوب دمشق بعد عصر يوم األربعاء مظاهرة جابت شوارع البلدات الثالث من جانبهم َنّظَم أ 
 )يلدا، ببيال، بيت سحم( أعربوا خاللها رفضهم للتهجير القسري وتغيير التركيبة السكانية.

رفع المشاركون في المظاهرة التي تخللها عدد من الكلمات التي شددت على تشبث األهالي ببلداتهم 
الفتات عبروا من خاللها رفضهم لمشروع التغيير الديمغرافي على أساس طائفي  وعدم مغادرتها،

 يخدم النظام السوري والميليشيات الطائفية الموالية له.

 
تأتي مظاهرة جنوب دمشق عقب انتشار خبر عبر وسائل اإلعالم العالمية أمس، يفيد بوجود صفقة 

ر للنظام السوري، وتهجير الرافضين نحو بين الدول اإلقليمية تقضي بتسليم جنوب دمشق المحر 
 .الشمال السوري مقابل إجالء أهالي كفريا والفوعة من ريف إدلب قبيل الحملة العسكرية المرتقبة



 

في سياق مختلف طالبت رئاسة األونروا في دمشق من المعلمين الفلسطينيين الذين غادروا سورية 
ع الحرب فيها خوفًا على حياتهم إلى لبنان، بالعودة إلى سورية، وأمهلتهم حتى نهاية جراء اندال

العام الجاري لاللتحاق بمدارسها، مخيرة المعلمين ما بين العودة إلى سورية أو العمل دون أجر أو 
 .تقديم استقاالتهم

ر الذي قد يعرض بدورهم أبدى عدد من المعلمين خاصة منهم الشباب اعتراضهم على هذا القرا
بعضهم لالعتقال والتوقيف من قبل النظام السوري، مطالبين األونروا بالعدول عن قرارها في الوقت 
الراهن، ريثما تستتب األوضاع األمنية في سورية، ويستطيعون العودة إلى مخيماتهم ومنازلهم التي 

الناحية القانونية وعدم تعرضهم فروا منها خوفًا على حياتهم وحياة أطفالهم، أو ضمان حمايتهم من 
 .لألذى واالعتقال

 

 2017سبتمبر  -أيلول  13فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 462( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3575) •
 امرأة.

 ( امرأة.103ظام السوري بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للن1637) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1519يومه )
( الجئاً والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم 198) •

 في مخّيم اليرموك.
( 1096( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ )1256اه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر )انقطاع المي •

 يومًا.
( يومًا، والمخّيم 1592أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 ( يومًا.345يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
، في حين يقدر 2016ى أوروبا حتى نهاية ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إل85حوالي ) •

( ألف، وفي مصر 17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )
 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6)


