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داعش" يجبر المدنيين في محيط جامع عبد القادر الحسيني بمخيم "
 "اليرموك على إخالء منازلهم

 

 
 

 عشرات العوائل الُمهجرة من مخيم خان الشيح إلى إدلب تشتكي تقصير "األونروا" تجاهها •

 ائالت فلسطينية نازحة إلى "حي نهر عيشية" مهددة بفقدان مأواها المؤقتع •

 2016( فلسطينياً خالل النصف الثاني من عام 48مجموعة العمل: وثقنا اعتقال ) •

 الخيرية تستمر بتقديم خدماتها للعائالت الفلسطينية في قدسيا بريف دمشق •
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 آخر التطورات

جبار المدنيين في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب أصدر تنظيم الدولة "داعش" أمًرا بإ
 .العاصمة السورية دمشق على الخروج من مسكانهم

وأفاد مراسل مجموعة العمل داخل المخيم أن تنظيم الدولة أجبر المدنيين على الخروج من 
بحجة أنها ، (جادات صفورية)منازلهم الواقعة في محيط جامع عبد القادر الحسيني، وشارع حيفا 

تقع ضمن مربع عسكري تابع له، منوهًا إلى أن تنظيم "داعش" قام أكثر من مرة بإخراج المدنيين 
من بيوتهم، حيث تم إخالء عائالت من شارع حيفا، والجادات القريبة من قطاع الشهداء وشارعي 

 ، والمدارس لنفس الحجة واألسباب.15الـ 

 
نتهاكات بحق المدنيين الموجودين داخل المخيم، وذلك بعد ُيشار أن "داعش" ارتكب العديد من اإل
، حيث يستمر التنظيم بفرض 2015ابريل /  –نيسان  /1سيطرة التنظيم على مخيم اليرموك يوم 

 .سياسته التعسفية وفرض أجنداته الخاصة على أهالي مخيم اليرموك

سورية تم تهجيرها من مخيم  وعلى صعيد آخر، تعاني حوالي العشرات من العوائل الفلسطينية في
خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق إلى مدينة إدلب أوضاعًا معيشية غاية في 

 القسوة.
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حيث وردت إلى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية العديد من المناشدات من تلك األسر 
وأن تعمل الوكالة المسؤولة عن الالجئين  ،مفادها مطالبة وكالة "األونروا" بالقيام بواجبها تجاههم

الفلسطينيين على أداء مهامها تجاه المئات من النساء واألطفال الذين يعانون سوء األوضاع 
 اإلنسانية في المدينة.

ووفقًا لما ورد للمجموعة فإن العائالت المهجرة لم تتمكن من الحصول على أي من مساعدات 
 ذلك بسبب عدم تواجد "األونروا" في إدلب.و  ة،"األونروا" اإلغاثية أو المالي

وأشارت العائالت إلى أنها لم تستطع الحصول على المساعدة المالية الدورية التي تقدمها الوكالة 
للعائالت الفلسطينية في سورية، مطالبة األونروا بالعمل على إيجاد حل لتلك المشكالت، والعمل 

 على استدراك تقصيرها تجاههم.

( الجئًا فلسطينيًا هجروا قسرًا من مخيم خان الشيح لالجئين 2500ى أن حوالي )يشار إل
، 2016تشرين الثاني  28الفلسطينيين بريف دمشق إلى محافظة إدلب شمال سورية، بتاريخ 

المناطق و  وذلك بعد توقيع اتفاق المصالحة بين النظام السوري والمعارضة في خان الشيح
 المحيطة به.

آخر، تواجه العديد من العائالت الفلسطينية السورية النازحة من مخيم اليرموك وفي موضوع 
ومنطقة الحجر األسود إلى حّي نهر عيشية بدمشق، خطر فقدان مأواها المؤقت دون توفر أي 
بديل، حيث نزحت تلك العائالت إلى الحي أثناء سيطرة المعارضة السورية عليه، وسكنت في 

قدانها لمنازلها إثر الحصار المشدد الذي يفرضه النظام على مخيم بعض منازله وذلك بعد ف
 .اليرموك

إال أنه وبعد استعادة النظام السوري سيطرته على "حي نهر عيشة" تم إنذار العائالت بضرورة 
إخالء تلك المنازل بحجة "عودة أصحابها"، األمر الذي يعني فقدانها لمسكنها المؤقت دون توافر 

 . في الظروف المعيشية واالقتصادية القاسية التي تواجهها تلك العائالتأي بديل خصوصاً 
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من جانبها طالبت العائالت الفلسطينية كافة األطراف العمل على إعادتهم إلى منازلهم في مخيم 
اليرموك بأسرع وقت ممكن، مشددين على أنه على السلطة وافصائل الفلسطينية واألونروا التحرك 

 .تهم، وتأمين مراكز إيواء لهم، أو إعطائهم بدل إيجار لحين حل أزمتهمإليجاد حل لمشكل

 
 اعتقال

( حالة 48أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه رصد )
، حيث اعتقل من 2016اعتقال في مناطق متعددة من سورية خالل النصف الثاني من عام 

الجئًا  (11( الجئًا فلسطينيًا، بينما تم رصد اعتقال )13ريف دمشق )أبناء مخيم خان الشيح في 
 فلسطينيا من أبناء مخيم العائدين في حمص.

شهد حاالت اعتقال أكبر بحق  2016ونوهت مجموعة العمل إلى أن النصف الثاني من عام 
السوري  ، وتشير الوقائع الى أن األمن2016الالجئين الفلسطينيين عن النصف األول من عام 

 75نفذ حمالت اعتقال بحق كل الفئات والشرائح العمرية، فقد تم اعتقال المسنة "أّم عمر عمشة )
أثناء مرورها من حاجز القدم  2016سبتمبر / –أيلول /27عامًا("، من أهالي مخيم اليرموك يوم 

ك قام باعتقال التابع للنظام السوري بريف دمشق، دون إبداء السبب الكامن وراء اعتقالها، وكذل
عامًا(" من أبناء بلدة المزيريب لمدة عشرة أيام، أثناء  20الطالبة الجامعية "روند أبو السعود )

 توجهها إلى الجامعة دون أن يعرف سبب اعتقالها.
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كما تم رصد قيام المعارضة السورية باعتقال العديد من الالجئين الفلسطينيين، فقد اعتقلت 
في منطقة ريف  2016سبتمبر  –أيلول  9" الالجئ فيصل الخالد يوم عناصر لواء "شام الرسول

وهو مدير مشفى فلسطين، ومسؤول الهالل األحمر الفلسطيني في  -دمشق من أمام حاجز يلدا 
 لعدة أيام، من دون ورود تفاصيل حول أسباب االعتقال. -المنطقة الجنوبية

 –ن أبناء مخيم خان الشيح )عمر سليمان كذلك اعتقل تنظيم داعش لمدة شهر تقريبًا مجموعة م
خالد حسين( في منطقة "رجم البقر" في ريف محافظة السويداء  –عمار عزيز  –خالد سليمان 

 الشمالي الشرقي جنوب سورية، خالل محاولتهم السفر إلى تركيا عبر البادية السورية.

 

 لجان عمل أهلي

قديم خدماتها اإلغاثية والطبية للعائالت تواصل الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني ت
الفلسطينية النازحة إلى منطقة قدسيا بريف دمشق، حيث وزعت يوم أمس االثنين بالتعاون مع 
الجمعية السورية للتنمية االجتماعية، مالبس داخلية في مركز يافا الشبابي بمدينة قدسيا، ألكثر 

 .عائلة فلسطينية 600من 
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الخيرية عن تجهيزها لألسبوع الطبي الخامس ألهل مخيم اليرموك النازحين في فيما أعلنت الهيئة 
 .بلدة يلدا جنوب العاصمة السورية دمشق، حيث أدخلت مجموعة من األدوية وحليب األطفال

وأكدت الهيئة في وقت سابق أن تكرار هذا االسبوع الطبي "جاء نتيجة الحاجة الملحة التي 
مخيم اليرموك حيث انتشار األوبئة واألمراض وانعدام الخدمات الطبية  لمستها الخيرية ألهلنا من

 واألدوية هناك".

 

 2017إبريل  –نيسان  4فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3476) •
 ( امرأة.455)

( 86أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في 1183) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1382يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 195) •
 م في مخيم اليرموك.غالبيته

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1088انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.896)

( يومًا، 1432أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.166والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في 2016جئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( ألف ال79حوالي ) •
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


