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داعش في مخيم اليرموك يعمم على عناصره بـ "وجوب الهجرة" والراغبين "
 "من المدنيين بالخروج

 

 
 

 النظام يزّج بعشرات المقاتلين الفلسطينيين في معاركه مع "داعش" •

األمن السوري يواصل اعتقال الشاب الفلسطيني "طارق الصالح" للعام الخامس على  •

 التوالي

 فلسطينية سورية تحصل على درجة الماجستير من جامعة كولومبيا لإلعالم في نيويورك •

 الخيرية تقدم مساعدات عينية ألطفال فلسطينيي سورية في وادي الزينة بلبنان •
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 آخر التطورات

في مخيم اليرموك عمّم على  "داعش" وعة العمل جنوب دمشق، أن تنظيم الدولةأفاد مراسل مجم
 مقاتليه عبر األجهزة الالسلكية على أن "الهجرة وجبت" في إشارة إلى خروجهم من المنطقة.

أعلم عناصره أنه سيتم خروج أول  ،وأشار مراسلنا إلى أن التنظيم في المنطقة الجنوبية لدمشق
 .ام القليلة القادمة إلى أماكن سيطرته شرقي سوريةدفعة منهم خالل األي

 
تزامن ذلك مع بدء حركة بيع بعض المقاتلين لممتلكاتهم في أسواق المناطق الخاضعة 
لسيطرتهم، وأّكد شهود عيان عرض بعض مقاتلي التنظيم دراجاتهم النارية للبيع بأسعار زهيدة في 

 حقائب وفق عدد من أبناء المخيم.سوق العروبة جنوب مخيم اليرموك، وحزم بعضهم ال

معلقة في مخيم  "داعش"فيما وردت لمجموعة العمل إحدى الملصقات التابعة لتنظيم الدولة 
اليرموك، يدعو التنظيم من خاللها األهالي الراغبين بالخروج من المنطقة، لتسجيل أسمائهم في 

فلسطين والثانية في شارع  نقاط إعالمية تابعة له يحددها اإلعالن، االولى بجانب مسجد 3
 العروبة في مخيم اليرموك والنقطة الثالثة في منطقة العسالي.

في غضون ذلك أفاد مراسل مجموعة العمل شمال سورية، أن النظام السوري بدأ بزّج عناصر 
مجموعة "لواء القدس" الموالية له في معاركه مع تنظيم الدولة داعش في مناطق دير الزور 

 وتدمر.
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شهود عيان من مخيم النيرب في حلب لمراسلنا، تحرك عدد من اآلليات مع عشرات من  ونقل
عناصر لواء القدس من المخيم إلى مناطق تدمر ودير الزور، وتضم المجموعات الجئين 

 .فلسطينيين

فيما اتهم ناشطون في مخيم النيرب، النظام بإرسال أبنائهم إلى محرقة دير الزور وتدمر حيث 
ًا مكثفًا لقوات التحالف على أوكار تنظيم داعش، وزّجهم في معركة ليست معركتهم، تشهد قصف

 داعين المقاتلين الفلسطينيين بالنأي عن أنفسهم وعدم المشاركة.

وفي سياق مختلف يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "طارق الصالح" للسنة 
تم اعتقاله على أحد حواجز النظام السوري في الخامسة على التوالي دون معرفة مصيره، حيث 

 مدينة إدلب شمال سورية، ولم ترد معلومات عنه منذ اعتقاله، وهو من سكان مدينة إدلب.

فيما ناشدت عائلته وأصدقاؤه من لديه معلومات أو تمكن من رؤيته داخل السجون السورية أن 
 .يتواصل مع مجموعة العمل

 
مريكية حصلت الالجئة الفلسطينية السورية ابنة مخيم اليرموك "رهام أما في الواليات المتحدة األ

عصام الكوسى"، من بلدة الجاعونة في فلسطين على درجة الماجستير في السياسة والشؤون 
ذلك بعد أن نال و  الدولية من جامعة كولومبيا لإلعالم في نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية،

 .ثانية من بين مشاريع التخرج المقدمة للجامعةمشروع تخرجها المرتبة ال
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 رشادإلوباالنتقال إلى لبنان وزعت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بالتعاون مع جمعية ا
الخيرية مساعدات عينية على أطفال فلسطينيي سورية وسورية المهجرين في منطقة  صالحإلوا

 .وادي الزينة بإقليم الخروب جنوب لبنان

(، وهي تأتي ضمن طفاًل تضمنت )ألبسة وحرامات وهدايا 180التي استفاد منها  ساعداتالم
مشاريع الخيرية اإلغاثية المهجرين والنازحين الفلسطينيين من سورية ومخيماتها والقاطنين في 

 منطقة وادي الزينة.

 
 2017مايو  /أيار 21رية إحصائيات وأرقام حتى سو  فلسطينيو

ايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة الضح3501) •
 .( امرأة 461)

( معتقلين فلسطينيين في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم 1603) •
 .( امرأة 99)

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  حصار •
 .على التوالي (1402يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 196) •
 .الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك
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( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1133المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) انقطاع •
 .( يوماً 984)

( يومًا، 1477لى منازلهم منذ )مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إ أهالي •
 .( أيام211والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

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

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


