
 

 

 

 

 

 

 

 

 1870العدد: 
17-12-2017 

 .من عناصره خالل محاولتهم الخروج من جنوب دمشق 8يعتقل  "داعش" •

 .مبمجموعة جنين جنوب دمشق تنظم مسيراً كشفياً تنديداً بقرار تر •

 .تدهور حاد بالواقع التعليمي في مخيم درعا •
 

سنوات من مجزرة جامع عبد القادر الحسيني: أهالي اليرموك ضحايا لحصار النظام  5بعد 

 السوري ومجموعات "داعش" داخل المخيم



 

 

 آخر التطورات 

الموالية له منع آالف المهجرين الفلسطينية يواصل النظام السوري والمجموعات 

الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في مخيم اليرموك جنوب دمشق، وذلك بعد خمس 

 وات مضت من التهجير والنزوح المستمر.سن

عندما زج به عنوة في أتون  2012بدأت مأساة مخيم اليرموك بالظهور منذ عام حيث 

 الصراع الدائر في سورية، وذلك لموقعه الجغرافي الهام بالنسبة للعاصمة دمشق.

في بداية األحداث في سورية لوابل من القذائف التي عرضت سكانه  تعرض المخيمو

وأدى ذلك إلى  2012أغسطس/  /2عندما قصف شارع الجاعونة يوم ت، لخطر المو

 الجئاً فلسطينياً. 20حدوث مجزرة في الشارع راح ضحيتها أكثر من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جامع عبد القادر الحسيني ومدرسة  16/12/2012يوم ثم قصف النظام السوري 

العشرات من الضحايا ط أكثر الفالوجة بالطيران الحربي، مما أسفر عن سقو

، على إثرها لملم أبناء اليرموك حقائبهم على عجل ونزحوا بشكل جماعي والجرحى

 من مخيمهم إلى جانب آالف السوريين من سكان المخيم.

ألف الجئ فضلوا عدم مغادرته  20% من أبناء مخيم اليرموك، 80هاجر أكثر من 

، إال أن النظام السوري والفصائل والصمود فيه كي ال تتجدد نكبتهم مرة ثانية، 

، 18/12/2013الفلسطينية الموالية فرضت على مخيم اليرموك حصاراً جزئياً يوم 



 

، حينها ذاق أهالي مخيم اليرموك أقسى أنواع 18/7/2014ومن ثم حصاراً تاماً يوم 

م توفر أبسط مقومات الحياة اإلنسانية في المخيم، مما العذاب اإلنساني نتيجة عد

اضطرهم ألكل النباتات السامة وأكل القطط والكالب من أجل البقاء على قيد الحياة، 

كما منع إدخال الدواء والطعام إليه وعمد النظام  إلى قطع المياه عن سكانه بشكل 

 ، وكذلك الكهرباء واالتصاالت. 8/9/2014كامل يوم 

ع ت كبيرة من مخيم اليرموك مطل"داعش" على مساحاة تنظيم ت سيطرإلى ذلك زاد

تضييق على بالالتنظيم  يقومداخل المخيم، حيث من معاناة من تبقوا  2015 –إبريل 

 ة.حياة خصوصاً ما يتعلق بالتعليم ونمط المعيشمناح الاألهالي في مختلف 

ضحية من أبناء مخيم اليرموك قضوا خالل  1333وثقت مجموعة العمل  من جانبها

 شهيد نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية. 200أحداث الحرب، إضافة إلى 

اعتقل تنظيم الدولة "داعش" ثمانية عناصر من التنظيم خالل ، ذات السياقوفي 

محاولتهم الخروج من جنوب دمشق عبر حاجز معمل بردى الفاصل بين منطقة الحجر 

 األسود وبلدة سبينة بالتنسيق مع قوات النظام السوري.

جنوب دمشق، استبدل التنظيم المجموعة المشرفة من مقاتليه في وبحسب مصادر 

، ووضع قناصاً لرصد الطريق الواصل إلى قوات قبل يومين ،بردى على محور معمل

 النظام وإعطائه تصريح القتل لكل من يخرج من الطريق.

وتتوالى حاالت خروج قياديين في التنظيم ومقربين لهم من المنطقة وسط خالفات 

كبيرة داخل التنظيم، والحديث عن إيجاد حل قريب ينهي سيطرة التنظيم على الحجر 

 سود ومخيم اليرموك.األ

نّظمت مجموعة "جنين الكشفية" جنوب دمشق مسيراً شارك فيه وعلى صعيد آخر، 

ب شوارع بلدات يلدا وببيال أطفال مخيم اليرموك مع طالب بعض مساجد بلدة يلدا، جا

مب االعتراف بالقدس عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي، وبيت سحم، تنديداً بقرار تر

 ورفضاً لنقل السفارة األميركية إلى القدس المحتلّة.

يشهد الواقع التعليمي في مخيم درعا وتجمع المزيريب جنوب وفي موضوع مختلف، 

سوريا تدهوراً حاداً حرم اآلالف من الطالب الفلسطينيين حقهم بالتعليم، حيث أدى 

القصف والعمليات العسكرية إلى دمار كلي أو جزئي بجميع المدارس، مما جعل 

 العديد منها خارج الخدمة.



 

صيل علمي ألكثر من خمس سنوات متعاقبة، األمر الذي جعل الطالب دون أي تح

يضاف إلى ذلك انتشار البطالة وسوء الواقع االقتصادي، مما أجبر األطفال على 

 البحث عن العمل بمختلف أنواعه في محاولة منهم تأمين بعض المصاريف لعوائلهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي ذات السياق، يناشد ذوو الطالب الفلسطينيين في جنوب سورية، جميع الجهات 

المؤسسات الدولية المعنية بالالجئين وحقوق األطفال، على رأسها "األونروا" و

و"اليونيسيف" للعمل على حل مشكلة التعليم وضمان عودة اآلالف من الطالب إلى 

 مدارسهم، وتجنيبهم ويالت الحرب في سورية.

 

 2017ديسمبر  -كانون األول  16فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( 463حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )( 3617• )

 امرأة.

 ( إناث.106( معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1644• )

ل القيادة العامة على مخيّم اليرموك يدخ –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 

 ( على التوالي.1613يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 204• )

 غالبيتهم في مخيّم اليرموك.



 

( 1190( يوماً وعن مخيّم اليرموك منذ )1350انقطاع المياه عن مخيّم درعا مستمر منذ أكثر )• 

 يوماً.

( يوماً، ودمار أكثر من 449جيش النظامي منذ أكثر من )يخضع مخيم حندرات لسيطرة ال• 

 % من مبانيه تدميراً كامالً وجزئياً. 80

، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي )• 

( 6( ألف، وفي مصر )17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8ف، وفي تركيا )آال

 


