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تنظيم "داعش" يشن حملة اعتقاالت ضد من تبقى من الناشطين في "
 "مخيم اليرموك

 

 
 

 الجئ فلسطيني نازحين في سورية 254,000األونروا:  •

 األمن السوري يواصل اعتقال الشقيقين الفلسطينيين "أحمد ووليد موسى محمود"  •

 تقريراً توثيقياً خاصاً بفلسطينيي سورية 70مجموعة العمل تتيح الوصول ألكثر من  •

 مؤسسة جفرا توزع محصولها الزراعي على العائالت في بلدة يلدا •
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 آخر التطورات

تنظيم "داعش" شّن يوم أمس حملة اعتقاالت ضد من تبقى  أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق أن
 من الناشطين داخل مناطق سيطرته في مخيم اليرموك المحاصر.

وأضاف مراسلنا أن التنظيم أطلق سراح بعض المعتقلين وفرض عليهم اإلقامة الجبرية داخل منازلهم، 
 .ولم ّيعرف أسباب االعتقاالت حتى اآلن

 
جنوب دمشق أن رفض الفصائل العسكرية جنوب دمشق التفاق معبر  في غضون ذلك، قال ناشطون 

وهم ابو  ،اليرموك األخير، يعود إلى أن الموّقع عليه طرف اليمثل الحالة المدنية في مخيم اليرموك
صالح فتيان واسماعيل خاليلي الملقب ابو قتيبة مع مجاهدي يلدا ودون عرض هذا االتفاق على 

 ة.الفصائل العسكرية المعني

باقتحام  2015ابريل/  –نيسان  /1يذكر أن تنظيم "داعش" قام منذ سيطرته على مخيم اليرموك يوم 
 مقرات الهيئات اإلغاثية وسرق ونهب محتوياتها، كما قام باختطاف الناشطين واإلغاثيين.

لسطيني ( ألف الجئ ف254إلى ذلك، قالت وكالة الغوث األونروا في تقريرها مطلع الشهر الجاري، أن )
( ألف فرد يعتمدون بالكامل 418في سوريا أصبحوا نازحين داخليا جراء النزاع الوحشي في سورية، وأن )

 على المعونة الطارئة التي تقدمها األونروا.

( ألف الجئ فلسطيني في سورية نزحوا لمرة 438في المائة من ) 60وذكرت المنظمة أن أكثر من 
النزوح المستمر جنبا إلى جنب مع اإلرهاق واليأس واإلحباط تسبب واحدة على األقل، مشيرة إلى أن 

 بخسائر فادحة لالجئي فلسطين في سوريا.
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 37شخصا من الجئي فلسطين ومن السوريين قد احتموا داخل  12,500وأضافت األونروا أن أكثر من 
 ملجأ جماعي مؤقت تقوم األونروا بإدارتها ودعمها في سائر أرجاء سورية.

يشة الالجئين في مراكز اللجوء قالت الوكالة أن الحياة في الملجأ الجماعي تكون مفعمة وعن مع
رائهم منازلهم وسبل معيشتهم ومجتمعاتهم نحو مستقبل مجهول وصعوبات و  بالتوترات، لقد ترك السكان

 جمة، إن التكيف مع نقص الخصوصية وظروف االكتظاظ يعد أمرا صعبا.

( ألف الجئ فلسطيني من سوريا قد لجؤوا خارج البالد، بمن في ذلك أكثر 120يشار إلى أن أكثر من )
( ألف آخرين توجهوا إلى 17( ألف الجئ فلسطيني هجروا من سوريا إلى لبنان، باإلضافة إلى )31من )

 األردن، بحسب احصائيات األونروا.

الفلسطينيين "أحمد ووليد من جانب آخر من معاناة الالجئين، يواصل النظام السوري اعتقال الشقيقين 
وحتى اللحظة، وذلك بعد اعتقالهما من منزلهما  2014فبراير/ عام  –موسى محمود" منذ شهر شباط 

 في منطقة ركن الدين بدمشق، ولم ترد عنهما أي معلومات عن مكان أو ظروف اعتقالهما.

من فيها من النساء واألطفال يشار أن األمن السوري يعتقل العديد من األشقاء والعائالت الفلسطينية ب
اليزال مصيرهم مجهواًل حتى اللحظة، في حين تم توثيق حاالت عديدة ألشقاء وعائالت قضوا تحت 

أبناء مخيم اليرموك، والشقيقات من عائلة حمدان من  سجون النظام كـ األشقاء الثالثة التعذيب في
 الثالثة من عائلة سعد الدين من أبناء مخيم الرمل وقضوا في تاريخ 30-3-2015.

 .معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري اليزال مصيرهم مجهوالً 1626وقد وثقت مجموعة العمل 

وفي سياق جهودها التوثيقية، تتيح مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية الوصول المجاني ألكثر 
 ئين الفلسطينيين خالل الحرب في سورية.تقريرًا حقوقيًا توثيقيًا خاصًا بمعاناة الالج 70من 

حيث تغطي التقارير معاناتهم من عدة جوانب منها الحقوقية والقانونية والتعليمية والصحية والمعيشية، 
 باإلضافة إلى الجوانب اإلحصائية والتوثيقية.

بدوره وتصدر التقارير بشكل دوري عن قسم الدراسات والتقارير الخاصة في المجموعة والذي يقوم 
بتحليل ومقاطعة المعلومات الواردة من شبكة مراسلي المجموعة في المخيمات السورية وأماكن النزوح 

 خارج سورية في لبنان ومصر وتركيا وأوروبا.
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باإلضافة إلى المعلومات الواردة من فريق الرصد والتوثيق في المجموعة والمعني بتوثيق االنتهاكات التي 
 رية.يتعرض لها فلسطينيو سو 

ومن أبرز التقارير الخاصة التي تصدرها المجموعة بشكل شبه دوري هي "التقارير نصف السنوية" التي 
تصدر بالتعاون بين المجموعة ومركز العودة الفلسطيني في لندن، والتي يشارك بإعدادها مجموعة من 

 باحثي المجموعة من مختلف البلدان التي يتواجد فيها فلسطينيو سورية.

وتغطي التقارير معظم االنتهاكات والمشكالت التي تواجه الالجئين الفلسطينيين السوريين في مختلف 
أماكن وجودهم باإلضافة إلى رصد توثيقي ألوضاع المخيمات الفلسطينية في سورية باإلضافة إلى 

 جميع االحصائيات التي تتعلق بالالجئين الفلسطينيين السوريين خالل سنوات الحرب.

 

 ان عمل أهليلج

وزعت مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية في جنوب دمشق محصول األراضي الزراعية التي قامت المؤسسة 
 بزراعتها بهدف تأمين بعض الخضروات لألهالي في البلدة.

ووفقًا للمؤسسة فقد شمل التوزيع عددًا من العائالت النازحة عن مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين 
 بدمشق.

أن مئات العوائل الفلسطينية كانت قد أجبرت على النزوح عن مخيم اليرموك بعيد سيطرة تنظيم يذكر 
 .2015"داعش" على المخيم مطلع إبريل 
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 2017أغسطس  –آب  11فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 462( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3555) •
 امرأة.

 ( امرأة.103( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1626) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1477يومه )
ة والرعاية الطبية بسبب الحصار ( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذي196) •

 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.
( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1216انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 ( يومًا.1065)
( يومًا، والمخّيم 1559أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 ( أيام.312ي منذ أكثر من )يخضع لسيطرة الجيش النظام
، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •

( ألف، وفي مصر 17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )
 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6)


