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والنصرة في مخيم " داعش"برام اتفاق هدنة بين اأنباء عن "
 "اليرموك

      

 
 

 الحرب والفقر يدفعان الطالب الفلسطينيين في سورية إلى ترك مدارسهم. 

  السادس على التوالياستمرار انقطاع المياه عن مخيم درعا للشهر. 

 الجئة فلسطينية قضين بسبب الحرب في سورية( 524: )مجموعة العمل. 

 5 فلسطينين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية منذ بداية العام الحالي. 
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 آخر التطورات
شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين 
جنوب دمشق يوم أمس حالة من الهدوء 

عن عقد اتفاق هدنة  الحذر، وسط أنباء
وجبهة النصرة، " داعش"بين تنظيم الدولة 

فيما نقلت مصادر خاصة من داخل 
اليرموك لمجموعة العمل من أجل 
فلسطينيي سورية نبأ تدخل أطراف موالية 
لداعش في أحد المناطق المجاورة للمخيم 
من أجل إبرام اتفاق التهدئة بين الطرفين، 

 .تفاق ن  عل  إطالق جمي  اسأسر  بين الطرفينوأضافت المصادر الخاصة أن اال
في غضون ذلك أفاد عدد من الناشطين داخل مخيم اليرموك بأن جبهة النصرة ال تزال تحافظ 

إل  يد النصرة، ( المشف  الميداني)وتسيطر عل  مقراتها، مؤكدين نبأ عودة مركز زهر الحنون 
 .ر الترابية في تلك المنطقةحيث شرعت بإعادة تأمين المكان وا عادة رف  السوات

وباالنتقال إل  جنوب سورية يشكو سكان مخيم درعا من استمرار انقطاع المياه عن المخيم لليوم 
عل  التوالي اسأمر الذي اضطر سكانه للسير مسافات طويلة من أجل جلب مياه ( 076)

عل  شوارع الشرب مما يعرض حياتهم للخطر بسبب انتشار القناصة عل  المباني المطلة 
المخيم، يترافق ذلك م  استمرار انقطاع الكهرباء ولفترات طويلة فتزداد عدد ساعات التقنين في 

ساعة يوميًا، وأحيانا يتم القط  سأيام متواصلة، باإلضافة إل   06التيار الكهربائي لتصل إل  
روقات فتشهد توقف خدمات الهاتف السلكي والالسلكي بشكل كامل منذ أكثر من عام، أما المح

ارتفاعًا كبيرًا بسبب ابتزاز التجار وحواجز الجيش النظامي السوري وتحكمهم بأسعار المواد 
 .الداخلة للمنطقة

فيما مايزال مخيم درعا الخاض  لسيطرة الفصائل المقاتلة بمدينة درعا والذي كان يقطنه أغلبيٌة 
يتعرض للقصف المدفعي  ,المحتل من الالجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين من الجوالن

حيث طال القصف معظم أحياء ومنازل , والجوي من قبل القوات النظامية بشكل شبه يومي
منه، مما اضطر سّكانه إل  النزوح عنه إل  مناطق مجاورة أقّل % 76المخيم، وأد  إل  دمار 

ل ظروٍف معيشية في ظ, ومنهم من قّرر البقاء مّتخذين من المالجئ مساكن لهم, خطرًا منه
 .صعبة لتواجد بعض العائالت في أقبية صغيرة للغاية
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عل  موقعها اإللكتروني ( اسأونروا)إل  ذلك أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
أن هناك نسبة كبيرة من الطالب الفلسطينيين في سورية اضطروا لترك مدارسها، بسبب تزايد 

م القدرة عل  تأمين الطعام والصعوبة في إيجاد مكان بديل للسكن، مستويات الفقر والبطالة وعد
الغموض لمعرفة و  فالفقر تمكن من مجتم  الالجئين الفلسطينيين، في ظل الشعور الدائم بالخوف

مصيرهم، خاصة أن ما يحصل من صراع في سورية أيقظ الذكريات القديمة المؤلمة بأنهم 
م يحل عل  مد  سنوات طويلة، كما نوهت الوكالة أن ، وبأن وضعهم ل8491الجئون منذ عام 

مغادرة اسأساتذة من سوريا أثر سلبًا عل  نوعية التعليم في مدارسها، حيث تقدم اسأونروا تعليمًا 
 .أساسيًا ابتدائيًا وا عدادياً 

 
وبحسب إحصائيات اسأونروا فأن عدد الفلسطينيين كان يُقدر قبل الحرب في سورية بحوالي 

من %  06ألف الجئًا فلسطينيًا،  906الجئًا فلسطينيًا إال أن العدد انخفض إل   ألف 006
بينهم هجروا من منازلهم وانتقلوا للعيشفراد  أو م  أسر أخر ، هذا وكانت اسأونروا قد أعلنت أن 

ساحات حرب وليس بمقدور اسأونروا "مخيم في سورية قد أصبحت  80مخيمات من أصل  7
لوصول إليها، وقد أصبحت عمليات القتل واالختطاف والفقر والتدمير في غالب اسأوقات ا

ألف الجئ فلسطيني سورية،  866، فيما غادر حوالي "والخوف جزءًا من الحياة اليومية هناك
ألفًا في اسأردن، إضافة إل  مصر  80.0ألف الجئًا فلسطينيًا، و 90.0ففي لبنان يوجد حوالي

 .ودول أخر  
د فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وفي سياق مختلف أك

فيما تشير احصائيات المجموعة .الجئة فلسطينية إثر الحرب الدائرة في سورية( 900)وثق وفاة 
 .الجئة ال تزلن رهن االعتقال لد  أفرع اسأمن والمخابرات السورية( 70)إل  أن 
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ضحية، فيما ( 7887)الفلسطينيين في سورية بلغ حت  اليوم ذكر أن العدد اإلجمالي للضحايا 
 .معتقالً ( 8691)يبلغ عدد المعتقلين 

 
فيما أشارت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن أربعة الجئين فلسطينيين قضوا تحت 

أحمد دمحم "الالجئ : هم  0680التعذيب في سجون النظام السوري منذ بداية العام الحالي 
 من سكان مدينة حلب،( عاماً  70" )عمار جربوع"من سكان مخيم اليرموك، و" يبالخط
 .من سكان مخيم الحسينية" دمحم منصور الشافعي", "دمحم إحسان صبح"الالجئ و 

الجدير بالتنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام 
حسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل ضحية ، وذلك ب 978السوري بلغ حوالي 
 .فلسطينيي سورية

 
 6132/ كانون الثاني ــ يناير / 13/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان، ( 90,066)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في اسأردن و( 80066) •
لغاية " اسأونروا"ذلك وفق احصائيات وكالة الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، و ( 0666)

 .0680يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إل  أوروبا حت  نهاية ديسمبر( 78.0)أكثر من  •

 .0680كانون اسأول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عل  المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 8600)الكهرباء منذ أكثر من  عل  التوالي، وانقطاع( 406)لليوم 
 .ضحية( 810)يومًا عل  التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 086)
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الجيش النظامي يستمر بمن  اسأهالي من العودة إل  منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم عل  التوالي( 180)

م بعد سيطرة مجموعات يو ( 8664)نزوح جمي  اسأهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 76)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 076)حوالي : مخيم درعا •
الوض  هادئ نسبيًا م  : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حم  وحماة •

 .استمرار اسأزمات االقتصادية فيها
مي  الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة استمرار انقطاع ج: مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


