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نزوح مئات الالجئين الفلسطينيين جنوب سورية هربًا من االشتباكات "
 "الدائرة بين تنظيم الدولة ومجموعات المعارضة

      

 
 

 أطفال مخيم درعا يودعون صديق طفولتهم دمحم أحمد عبد العال بالورود. 

  طفالً فلسطينياً على األقل قضوا منذ بداية الصراع في سورية( 691)مجموعة العمل. 

 منذ قرابة العامين" علي محمود"األمن السوري يواصل اعتقال الالجئ الفلسطيني. 

  هيئة فلسطين الخيرية تقيم يوم دعم نفسي ألطفال اليرموك النازحين إلى البلدات
  المجاورة للمخيم
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 التطورات آخر 
أفاد مراسل مجموعة العمل أن مئات الالجئين الفلسطينيين جنوب سورية نزحوا إلى وادي اليرموك 

 .ومناطق أخرى هربًا من االشتباكات الدائرة بين تنظيم الدولة ومجموعات المعارضة المسلحة
مساكنها ومنطقة أنه وبعد امتداد المعارك واشتدادها في منطقة جلين و "وفي التفاصيل قال مراسلنا 

سحم جنوب سورية بين مجموعات المعارضة المسلحة من جهة ومجموعات عسكرية مبايعة 
نزح المئات من قاطني المنطقة من الالجئين الفلسطينيين  ،لتنظيم الدولة من جهة أخرى

 .والسوريين إلى وادي اليرموك والعجمي وبلدة المزيريب، خوفًا من القصف وشظايا المواجهات

 
حيث تشرد قسم منهم بين الخيم وكهوف الوادي، وقسم آخر تشرد في وادي العجمي وبلدة 
المزيريب بال مأوى، ووصف المراسل تشرد األهالي بالنكبة الجديدة، في حين وردت أنباء عن 
سقوط عشرات الضحايا من المدنيين جراء االشتباكات العنيفة والقصف بين المجموعات 

الجئًا فلسطينيًا من أبناء  333تجدر اإلشارة إلى أن مجموعة العمل وثقت  العسكرية في المنطقة،
 .محافظة درعا قضوا منذ بدء أحداث الحرب في سورية

وبالقرب من نزوح العائالت من جلين، وّدع أطفال مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية 
لماضي برصاص قناص قوات الذي قضى يوم أمس األحد ا" أحمد عبد العال" صديق طفولتهم

الجيش النظامي، حيث نثر عشرات األطفال الورود والفل على قبر أحمد، فيما يعاني أطفال 
حيث يواجهون كل يوم شبح الموت في كل لحظة  ،المخيم من أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة

 .بصاروخ أو قذيفة أو رصاص قناص
عة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أنه وفي السياق أكد فريق الرصد والتوثيق في مجمو 

طفاًل فلسطينيًا قضوا إثر القصف منذ بداية الصراع الدائر في ( 691)استطاع توثيق بيانات 
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بطلق ناري، ( 1)برصاص قناص، و( 61)و أطفال قضوا جراء القصف،( 601)بينهم .سورية
طفاًل نتيجة  61و ،ةطفاًل غرقًا، بينما قضى طفل ألسباب مجهول 16و وطفل تحت التعذيب،

طفاًل نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية، وآخر حرقًا، كما  11تفجير سيارات مفخخة، و
 .قضى طفل اختناقًا، وآخر دهسًا، وطفل بعد اختطافه ثم قتله

 
فيما رجح الفريق أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بسبب عدم تمكن المجموعة ومراسليها 

جميع الضحايا نتيجة األوضاع المتوترة التي ترافق حاالت القصف على توثيق أعمار 
واالشتباكات في كثير من األحيان علمًا أن احصائيات مجموعة العمل تشير إلى أن عدد 

 .ضحية( 3691)الالجئين الذين قضوا منذ بداية الصراع في سورية قد بلغ 
 

 اعتقال
منذ ( عاماً  33" )علي محمود محمود"الفلسطيني تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الشاب 

ولم ترد عنه معلومات حتى اللحظة، وهو من أبناء مخيم اليرموك جنوب  1061/1/10تاريخ 
 .العاصمة دمشق

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من 
الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، 

عوبات ويتم توثيقها تباعًا على الرغم من ص
التوثيق، في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم 
على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، 

معتقاًل  6011ووثقت المجموعة حتى اآلن 
 .فلسطينيًا في سجون النظام السوري
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 لجان عمل أهلي
لى بلدات يلدا أقامت هيئة فلسطين الخيرية نشاطًا للدعم النفسي ألطفال مخيم اليرموك النازحين إ

ببيال، وذلك بهدف التخفيف من معاناتهم وآالمهم الناجمة عن استمرار الحرب _ بيت سحم _ 
 .الدائرة في سورية

ويعيش أطفال مخيم اليرموك وضعًا إنسانيًا صعبًا جراء األوضاع التي شهدها المخيم نتيجة 
ان مقومات الحياة الحصار المفروض عليه من قبل الجيش النظامي، والذي أدى إلى فقد

وعدم توفر األدوية ومياه الشرب والكهرباء، وكذلك نتيجة سيطرة  ،األساسية من مأكل ومشرب
، األمر الذي فاقم من معاناتهم واضطر 1062على اليرموك أول نيسان من عام " داعش"تنظيم

 .العديد من العائالت للنزوح إلى البلدات المجاورة للمخيم
الخيرية تستمر بتقديم خدماتها ألهالي مخيم اليرموك سواء منهم المتبقين يذكر أن هيئة فلسطين 

 .بداخله أو النازحين عنه إلى بلدات يلدا وببيال وبيت سحم

 
 6102/ نيسان ــ ابريل/ 4/وأرقام حتى  إحصائيات   فلسطينيو سورية

 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن( 62200) •
 .فلسطينيًا سوريًا في لبنانالجئًا ( 115200) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 1000) •

 .1062يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 16.1)أكثر من  •

 .1062كانون األول 
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ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي : مخيم اليرموك •
يومًا، والماء لـ ( 6032)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 6011)لليوم 

 .ضحية( 631)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 211)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .على التوالي يوم( 330)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 6011)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 10)دمار حوالي و  يومًا النقطاع المياه عنه( 131)حوالي : مخيم درعا •
مع الوضع هادئ نسبيًا : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


