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النظام السوري يواصل حصاره وداعش يمنع الطعام عن المدنيين غرب "
 "مخيم اليرموك

 

 
 

 قوات النظام تقصف حي طريق السد بمدينة درعا. •

 رغم معاناتهم، مئات الطالب الفلسطينيين يواصلون تقديم امتحاناتهم جنوب دمشق. •

 النظام السوري يواصل اعتقال الفلسطيني حسام الرفاعي للعام الثالث. •

على الالجئين  2017األونروا في سورية تبدأ توزيع المساعدة المالية للدورة الثانية لعام  •

 الفلسطينيين بحلب.
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 آخر التطورات

سيطر أفاد مراسل مجموعة العمل أن تنظيم الدولة "داعش" شدد حصاره على المناطق التي ت
عليها هيئة تحرير الشام غربي مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينين جنوب دمشق، مشيرًا أن 

 .عناصر تنظيم الدولة منعوا المدنيين إدخال الطعام والمواد الغذائية إلى تلك المنطقة

وأكد مراسلنا أن "داعش" سمحت بالفترة الماضية بإدخال كميات قليلة جدًا من الطعام، حيث 
 ألهالي بإدخال كيلو غرام من المواد الغذائية، إضافة لرغيف خبز واحد لكل شخص.سمحت ل

 
الطريق أمام حركة المدنيين للخروج  2017ابريل نيسان / 30نظيم "داعش" فتحت يوم وكان ت

وذلك بعيد  ،والعودة بين مناطق سيطرته ومناطق سيطرة "جبهة تحرير الشام" )النصرة سابقًا(
 ئية مقدمة من النظام لعناصر "جبهة تحرير الشام".وصول مساعدات غذا

القيادة العامة على  –يأتي ذلك في ظل حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
 ( يومًا.968( على التوالي، ويقطع عنه الماء منذ )1386مخيم اليرموك لليوم )

ي طريق السد لقصف عنيف وفي جنوب سورية، أفادت األنباء الواردة من مدينة درعا تعرض ح
استهدف عددًا من األبنية السكنية، حيث قصفت قوات النظام الحي بصاروخ أرض أرض من 

 نوع "فيل".

كما قصفت الحي بقذائف الهاون مما أدى إلى دمار وخراب كبير في المنازل والممتلكات، وتزامن 
 ضة المسلحة.فصائل المعار و  ذلك مع اشتباكات على أطراف الحي بين قوات النظام
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يأتي ذلك القصف وسط ارتفاع وتيرة األعمال العسكرية التي يشنها النظام السوري ضد مناطق 
 .سيطرة المعارضة السورية في الجنوب السوري 

يذكر أن حي السد طريق السد يضم تجمعًا للعوائل الفلسطينية، باإلضافة إلى المئات من 
 .بشكل متكررالنازحين عن مخيم درعا الذي يتعرض للقصف 

( طالب وطالبة 1700في غضون ذلك، قال مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق، أن أكثر من )
من الالجئين الفلسطينيين والسوريين للمرحلتين األولى والثانية يواصلون تقديم امتحاناتهم في 

 مدرسة الجرمق البديلة في منطقة يلدا.

لهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب وبرنامج حيث تتم االمتحانات بإشراف وزارة التربية وا
 التربية في وكالة الغوث الدولية.

 
وقال أحد المشرفين على العملية التعليمية للطالب الفلسطينيين جنوب دمشق، أنه لوحظ اقدام 

في تلك المنطقة على اإلصرار على تسجيل أبنائهم في مدرسة الجرمق البديلة، وذلك  هاليالا
ء العملية التعليمية في هذه المدرسة رغم أن كافة المدرسين واإداريين هم من بسبب ارتقا

 .ينالمتطوع

مجموعة العمل أشارت في تقاريرها إلى أن الصراع في سورية حّد كثيرًا من فرص الشباب  وكانت
واألطفال في الحصول على التعليم، وُيَعّد الخوف من االعتقال أو التصفية الجسدية لدى الكثير 

قات التي تعترض حركة التعليم بين الشباب وتم  نعهممن طالب الشهادة الثانوية أحد أبرز المعوِّ
 .من التقدم لالمتحانات العامة
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أن العملية التعليمية تأثرت بالعموم جراء األوضاع الكارثية في سورية، حيث توقف الكثير  وأكدت
قبل  %95ديهم إمكانية التعلم من من المدارس عن العمل، وتراجعت نسبة األشخاص الذين ل

 .2015في عام  %75الحرب إلى أقل من 

سياق آخر، يواصل النظام السوري اعتقال  وفي
الالجئ الفلسطيني "حسام علي الرفاعي" مواليد 

، من أبناء مخيم اليرموك منذ أكثر من 1988
ثالث سنوات، حيث قام عناصر حاجز مشروع 

منية السورية دمر في دمشق التابع لألجهزة األ
دون معرفة  2013 /5 /15باعتقاله بتاريخ 

 وراء اعتقاله. نةاألسباب الكام

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

حيث تم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم 
معتقاًل  1189ى مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن عل
معتقلة، في حين بلغت حصيلة ضحايا التعذيب في  87في سجون النظام السوري منهم  طينياً فلس

 .الجئاً  461سجون النظام 

سورية، بإرسال رسائل ذلك، بدأت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" في  إلى
عبر الجوال تبلغ فيها الالجئين الفلسطينيين في مدينة جلب بموعد استالم المساعدات المالية 

 قعالمخصصة لهم، وكانت األونروا قالت عبر حسابها الرسمي على مو  2017للدورة الثانية لعام 
سرة للحاالت العادية هو التواصل االجتماعي فيس بوك أن مبلغ المساعدة المالية لكل فرد في األ

 .( ل.س لكل شخص، من أجل المساعدة في تلبية احتياجاتهم المعيشية33000)

( ليرة 16500إلى أن مبلغ المساعدة للعائالت المسجلة والمقيمة في مراكز اإليواء )وأشارت 
 األسرة، مقيم بمراكز اإليواء. فيسورية لكل فرد 
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 280ألف الجئ، بينهم  450تبقين في سورية يبلغ حوالي أن عدد الالجئين الفلسطينيين الم يذكر
 .2016ألف نازحين داخليًا، بحسب احصائيات األونروا حتى نهاية كانون األول من عام 

 

 2017مايو  –أيار  4سورية إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3488) •
 ( امرأة.455)

( 87( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1189) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  حصار •
 ( على التوالي.1386دخل يومه )ي

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

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1117المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) انقطاع •
 ( يومًا.968)

( يومًا، 1461من العودة إلى منازلهم منذ ) مخيم حندرات في حلب ممنوعون  أهالي •
 ( يومًا.195والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

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

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


