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 "داعش" يستمر بإرهاب معلمي مخيم اليرموك ويطالبهم بعدم تدريس المناهج الكافرة"

 اشتباكات ليلية في مخيم اليرموك بدمشق •
 أنباء عن بدء تنفيذ اتف اق بين فصائل المعارضة المسلحة والنظام السوري في بلدة القدم •
 توزيع مساعدات مالية على األطف ال اليتامى في درعا •



 

 آخر التطورات

سورية أن تنظيم "داعش" يستمر بإرهاب المعلمين  أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي
في مخيم اليرموك، حيث أجبر التنظيم، قبل أيام، معلمي المخيم على حضور اجتماع عقده في 
مسجد الصفدي، مهددًا إياهم باتخاذ عقوبات صارمة بحقهم في حال استمروا بتعليم األطفال وفق 

 مناهج الكافرة.اصفًا إياها بالو  المناهج التعليمية الحالية،

 
في سياق ليس ببعيد شهد مخيم اليرموك اندالع اشتباكات ليلية متقطعة بين "داعش" و"جيش 

 اإلسالم" على محور دوار فلسطين وحي الزين.

فيما أكد مراسلنا أن تلك االشتباكات باتت تندلع بشكل يومي بين "داعش" وبعض المجموعات 
 دون أن تسفر عن وقوع أضرار بين الطرفين. ،المسلحةالمحسوبة على المعارضة السورية 

 



 

من جانبها نقلت صفحات مقربة من النظام السوري تصريحًا لسائد عبد العال قائد الجناح العسكري 
لحركة فلسطين حرة المحسوبة على النظام السوري أن اتفاقًا مبدئيًا جرى بين الحكومة السورية 
وممثلين عن الفصائل المسلحة في حي القدم جنوب دمشق يقضي بنقل المجموعات المسلحة 

التهم الراغبة بالخروج من المنطقة باتجاه الشمال السوري إدلب وجرابلس بريف حلب، حيث وعائ
 .من المتوقع أن يبدأ خروجهم يوم الثالثاء أو األربعاء القادمين

شخصًا فضاًل عن عدد  600ووفقًا لعبد العال فأن مجموع المسلحين في حي القدم يبلغ حوالي 
ين باالتفاق، يأتي ذلك وسط إعالن المعارضة السورية أخر من مسلحي "داعش" غير المشمول

المسلحة في منطقة القدم عن التحضير لتنفيذ اتفاق مبدئي بينها وبين النظام السوري يقضي 
 بانسحاب عناصرها من البلدة.

وباالنتقال إلى جنوب سورية وزعت هيئة فلسطينيي سورية لإلغاثة والتنمية وبدعم من مؤسسة 
طفاًل فلسطينيًا يتيمًا في كل من بلدات المزيريب وتل  50عدات مالية على شروق الشمس مسا

 شهاب والعجمي وجلين والمزيرعة ومخيم درعا.

 

 2017سبتمبر  -أيلول  24فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3587) •
 ( امرأة.462)

( 103( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1637) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1530يدخل يومه )

عاية الطبية بسبب الحصار ( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والر 199) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.



 

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1267انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1107)

( يومًا، والمخّيم 1603أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.354أكثر من )يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ 

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

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


