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نزوح عشرات العائالت الفلسطينية بعد اشتداد االشتباكات في "
 "حوض اليرموك جنوب سورية

 

 
 

 ( تقرير توثيقي 1600"مجموعة العمل" تتيح للباحثين والمؤسسات الحقوقية قرابة )

 لمعاناة فلسطينيي سورية عبر موقعها على اإلنترنت.

 .تكريم الطالب المتفوقين جنوب دمشق 
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 آخر التطورات

أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب سورية، أن عشرات العائالت الفلسطينية والسورية من سكان 
قرى حوض اليرموك بريف درعا الغربي، نزحت عن مناطق سكنهم بسبب اشتداد المعارك بين 

 .داعش وفصائل المعارضة المسلحة -تنظيم الدولة 

أيام، أدت إلى سيطرة ما يعرف بلواء خالد التابع  10انت المعارك العنيفة المتواصلة منذ قرابة وك
لتنظيم داعش على عدة مناطق في حوض اليرموك ومنها بلدات تسيل وجلين وسحم وتل 

 الجموع.

 
 وأضاف مراسلنا أن النازحين وغالبيتهم من النساء واألطفال تشردت في وادي اليرموك وقسم كبير

، مشيرًا إلى أن بعض العائالت لم تستطع الخروج (وعمورية ،زيزون  ،المزيريب)وصل إلى بلدة 
 من مناطق سيطرة داعش.

فيما اضطرت بعض العائالت إلى اإلقامة في المدارس والمساجد لعدم توّفر المساكن أو الخيام، 
والمخيمات، من بينها  علمًا أن مئات النازحين ُيقيمون منذ شهور في عدد من البلدات المحيطة

 الليبية لتربية األبقار ُقرب بلدة جلين. –الشركة السورية 

ويعيش الالجئون الفلسطينيون في محافظة عمومًا والنازحون من مناطقهم خصوصًا، أوضاع 
البرد الشديد، الذي تشهده المنطقة الجنوبية، مع انعدام و  إنسانية صعبة في ظل األجواء الماطرة

 النسانية عنهم.المساعدات ا
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( عائلة 500كم يقطنه حوالي ) 25يذكر أن مخيم جلين الذي يقع شمال غرب مركز مدينة درعا 
وبعض  ،المواسه ،السبارجه ،العبيسية ،الصالحية ،الدوارهمعظمهم من منطقة شمال فلسطين )

عا قرابة العائالت من الضفة وغزة(، فيما يعيش في بلدة تسيل الواقعة شمال غرب محافظة در 
 ( عائلة فلسطينية.120)

إلى ذلك، تتيح مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية للباحثين والمؤسسات الحقوقية الوصول 
( تقرير توثيقي يومي من إصدارها، حيث تقوم المجموعة بإصدار التقارير 1600إلى حوالي )

سبب الحرب السورية، كما اليومية التي توثق االنتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو سورية ب
تصدر تقارير المجموعة باللغتين العربية واإلنكليزية وذلك في إطار سعي المجموعة إليصال 
صوت الالجئين الفلسطينيين السوريين إلى كافة المؤسسات الحقوقية الدولية باإلضافة إلى وسائل 

 اإلعالم العالمية.

تضافر جهود العشرات من الناشطين  عبر 2012يذكر أن المجموعة كانت قد انطلقت عام 
اإلعالميين والحقوقيين في المخيمات الفلسطينية في سورية والعديد من الدول العربية واألوروبية 
التي يتواجد فيها الالجئون الفلسطينيون من سورية، مما مكن المجموعة من أن تكونًا مصدرًا 

 يقية المتعلقة بفلسطينيي سورية.رئيسيًا لجميع اإلحصاءات والمعلومات واألعمال التوث

فيما تتيح المجموعة إمكانية الوصول إلى التقارير اليومية والخاصة واحصاءات الضحايا 
 www.actionpal.org.ukوالمعتقلين الفلسطينيين الموثقين لديها عبر موقعها على اإلنترنت 

 

 لجان عمل أهلي 

ة لدمشق، حفاًل تكريميًا للطالب والطالبات أقامت "هيئة فلسطين الخيرية" في المنطقة الجنوبي
 المتفوقين من "مدرسة القدس" شمل المراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية.

( طالب وطالبة من المتفوقين ضمن أجواء ساد فيها الفرح 221وقالت الهيئة أنها كرمت )
 علت البسمة وجوه المتفوقين.و  والسرور
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"مدرسة فلسطين البديلة" بتوزيع الجالءات على طالبها بعد مهرجان كما قام الكادر التدريسي في 
 قدمت خالله الجوائز والهدايا على المتوفقين في جميع المراحل الدراسية.

%، علمًا أن عدد طالب مدرسة  90وأكدت مديرة المدرسة أن نسبة النجاح قد تجاوزت الـ
 ة جفرا.( طالب، وتشرف عليها مؤسس400فلسطين البديلة يبلغ )

تجدي اإلشارة أن الصراع في سورية حدَّ كثيرًا من فرص الشباب واألطفال في الحصول على 
التعليم، وُيَعّد الخوف من االعتقال أو التصفية الجسدية لدى الكثير من طالب الشهادة الثانوية 

قات التي تعترض حركة التعليم بين الشباب وتمنعهم من التقدم لالم تحانات أحد أبرز المعوِّ
 العامة.

 
 2017مارس/  –آذار  /2فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 (3453 حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )
 ( امرأة.455)

 (1169( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )83 )
 امرأة.

 القيادة العامة على مخيم اليرموك  –لجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية حصار ا
 ( على التوالي.1351يدخل يومه )
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 (190 الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار )
 غالبيتهم في مخيم اليرموك.

 ( 1055انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) يومًا وعن مخيم اليرموك منذ
 ( يومًا.863)

 ( يومًا، 1399أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 ( يوما.133والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

  حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ
 ( أيام.1204)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )في 2016 ،
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


