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استعداداً للخروج، داعش يخلي بعض مقراته في مخيم اليرموك وسط "

 "حركة بيع لممتلكات عناصره
 

 
 

  تبادل أسرى بين داعش وجيش اإلسالم جنوب دمشق. 

  3102منذ عام  "الجمل"النظام يواصل اعتقال ثالثة أفرد من عائلة. 

  وقفة تضامنية في مخيم درعا مع األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل. 

  يوم طبي مجاني للفلسطينيين السوريين في مستوصف البنيان في صيدا بـ لبنان. 
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 آخر التطورات

نقلت مصادر ميدانية عن شهود عيان في مخيم اليرموك جنوب دمشق، قيام مسلحي تنظيم 
بإخالء بعض مقراتهم في المخيم، واكد شهود عيان إخالء عناصر التنظيم صالة السوار داعش 

شوهد انسحاب أعداد من مقاتلي التنظيم باتجاه الحجر و  ي كانت مشفى ميداني لعناصره،الت
 .األسود

فيما ذكرت مصادر جنوب دمشق توجه العديد من عائالت تنظيم الدولة إلى البلدات المجاورة، 
 .عدد آخر منهم الخروج من المنطقة لوجود ذويهم فيهاورفض 

 
وفي السياق، يشهد سوق العروبة في مخيم اليرموك حركة بيع وشراء، بسبب عرض عناصر 
تنظيم داعش ممتلكاتهم للبيع وبأسعار زهيدة، في حين يتم شرائها من قبل المدنيين ويتم عرضها 

 (.يلدا وببيال وبيت سحم)لدات المجاورة للمخيم مرة أخرها للبيع بأسعار مرتفعة في أسواق الب

حذر ناشطون من أن تكون الممتلكات المعروضة للبيع مسروقة من منازل األهالي المهجرة و 
والتي تقع تحت سيطرة تنظيم الدولة، مع اإلشارة إلى وجود تسهيالت لحركة المدنيين وتنقلهم بين 

 . ظيممخيم اليرموك والبلدات المجاورة من قبل التن

ياتي ذلك في ظل أنباء عن تعميم تنظيم داعش على مقاتليه أنه سيتم خروجه من جنوب دمشق، 
 . وحديثه عن خروج أول دفعة خالل األيام القادمة إلى أماكن سيطرته شرقي سوريا
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وفي سياق غير بعيد، أكد مراسل مجموعة العمل أن عملية تبادل لألسرى جرت مساء يوم أمس 
شارع بيروت في مخيم  –على حاجز العروبة " جيش اإلسالم"بين تنظيم داعش و 5 – 22األحد 

أحد المسؤولين في " أبو فراس الشامي"سراح " داعش"اليرموك جنوب دمشق، حيث أطلق تنظيم 
كانوا " داعش"ومدني من المخيم، مقابل إطالق سراح مسلحين اثنين من تنظيم " جيش اإلسالم"

 ".جيش اإلسالم"معتقلين لدى 

الجدير بالتنويه أن هذه الصفقة ليست األولى من نوعها بين الطرفين، حيث تمت أول عملية 
، حيث نص االتفاق 2182 – 8 – 81يوم "جيش اإلسالم"و" داعش"تبادل للمعتقلين بين تنظيم 

، ومتوّرطين بعمليات أمنية لصالحه "داعش"من العناصر المبايعين لتنظيم ( 88)على مبادلة 
مدنيًا من أبناء ( 88)طق سيطرة كتائب المعارضة السورية جنوب دمشق، مقابل ضمن منا

 .الجنوب الدمشقي تم اعتقالهم من قبل مسلحي التنظيم من بينهم الناشط اإلعالمي قيس الشامي

، 2182منذ عام " الجمل"في غضون ذلك، يواصل النظام السوري اعتقال ثالثة أفراد من عائلة 
ئلة الجمل عبر مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية جميع الجهات من جانبها ناشدت عا

-1-22والناشطين في سورية المساعدة بمعرفة مصير أفراد عائلتها الذين تم اعتقالهم بتاريخ 
 .عند حاجز السبينة في ريف دمشق 2182
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ية الفلسطينية ال تحمل الهو " الجمل"فيما لم ترد أية معلومات عنهم حتى اليوم، يذكر أن عائلة 
 .السورية وذلك كون األب من مواليد الضفة الغربية في فلسطين

يشار أن مجموعة العمل كانت قد طالبت النظام السوري بضرورة اإلفصاح عن أسماء المعتقلين 
 .معتقلين( 8212)الفلسطينيين لديه، حيث بلغ عدد من تمكنت المجموعة من توثيقهم 

درعا للهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين في مخيم درعا لالجئين وفي جنوب سورية، نظم مكتب 
، وقفة تضامنية مع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في "مصير"الفلسطينيين بالتعاون مع تجمع 

السجون الصهيونية، ومع المعتقلين السوريين والفلسطينيين في سجون النظام السوري، وذلك يوم 
 .2182 – 5 – 28أمس األحد 

 
عبر المشاركون في الوقفة عن تضامنهم مع األسرى في سجون االحتالل، وشددوا على ضرورة 
إيالء قضية األسرى والمعتقلين األولوية على مختلف األصعدة بما يوازي تضحيات الصامدين 
في سجون االحتالل والطغيان، المدافعين عن حرية فلسطين بأرواحهم وأجسادهم وعذاباتهم، 

مجتمع الدولي التزامه بالمبادئ اإلنسانية، والضغط على الكيان الصهيوني إلنهاء مطالبين ال
 . معاناة األسرى واإلفراج عنهم وا عادتهم إلى أسرهم

الطبي في صيدا جنوب لبنان، عن يوم طبي مجاني " البنيان"وفي لبنان، أعلن مستوصف 
ين والسوريين، وذلك يوم لمرضى الصحة العامة والهضم من المهجرين الفلسطينيين السوري
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ظهرًا، علمًا أن المستوصف أقام عدة نشاطات طبية  88في الساعة  2182 - 5 - 22الثالثاء 
 .مجانية للتخفيف من معاناة الالجئين في صيدا

حصائيات غير رسمية تشير إلى انخفاض العدد اإلجمالي للفلسطينيين السوريين في إيذكر أن 
 .وذلك نتيجة أوضاعهم المأساوية، واضطراب وضعهم القانونيألف الجئ، ( 22)لبنان إلى 

 

 2102مايو / أيار 22رية إحصائيات وأرقام حتى سو  فلسطينيو

 (2518 ) حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
 .امرأة( 128)

 (8212 ) للنظام السوري بينهم معتقلين فلسطينيين في أفرع األمن والمخابرات التابعة
 .امرأة( 22)

 القيادة العامة على مخيم اليرموك  –الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  حصار
 .على التوالي( 8112)يدخل يومه 

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

 يومًا وعن مخيم اليرموك منذ ( 8821)المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر  انقطاع
 .يوماً ( 215)

 يومًا، ( 8121)مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ  أهالي
 .أيام( 282)والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من 

 في حين 2182أوروبا حتى نهاية  ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى( 15) حوالي ،
ألف، ( 82)ألف، وفي األردن ( 28)يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي 

 .آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري ( 1)آالف، وفي تركيا ( 2)وفي مصر 


