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 "مجموعة العمل تصدر تقريراً توثيقياً بعنوان الطالب الفلسطيني السوري "واقع ومآالت"

 توتر جنوب دمشق، وإغالق معبر العروبة الفاصل بين يلدا واليرموك •

 قوات النظام السوري تستهدف أحياء مخيم درعا بالرشاشات الثقيلة •

" ويتكتم على أحمد ووليد موسى محموداألمن السوري يواصل اعتقال الشقيقين الفلسطينيين " •

 مصيرهما



 

 آخر التطورات 

تحت عنوان "الطالب الفلسطيني السوري "واقع ومآالت" أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي 
ل التقرير تداعيات وانعكاس ( صفحة من القطع الكبير، يتناو 42سورية تقريرًا توثيقيًا مكونًا من )

وعلى الطالب الفلسطيني السوري  عام،األزمة السورية على كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بشكل 
والعملية التعليمية بشكل خاص، وما تعرض له الطالب الفلسطيني من نكسات بالجانب التعليمي 

بعض الدول التي لجأ إليها مثل  بسبب تطاول أمد األزمة السورية، سواء في الداخل السوري أو في
 لبنان واألردن ومصر وتركيا ودول االتحاد األوروبي.

 
وأشار التقرير إلى أنه في ظل المعارك المحتدمة في سورية فقَد مئات األلوف من أبناء الشعب 

مدرسة لالستخدام كمراكز إيواء أو مشاٍف ميدانية  5000السوري حقهم في التعليم وتعّرضت حوالي 
 مراكز احتجاز، ومنها ما تعّرض لالستهداف بالصواريخ والبراميل المتفجرة.أو 

في نفس الوقت تعرضت مدارس األونروا في سورية التي يتلقى معظم الطالب الفلسطينيين تعليمهم 
األساسي فيها في المخيمات والتجمعات الفلسطينية للدمار الجزئي أو الكلي أو االستخدام المغاير 

 .118مدرسة من أصل  62له باألصل، حتى خرج من الخدمة لما أُعّدت 

كما أدت عمليات النزوح المتكررة داخل سورية واللجوء، إلى حرمان آالف من الطالب الفلسطينيين 
من االستمرار في تلقي التعليم، مما فاقم معاناة ُأسِرِهم التي تشهُد دمار مستقبل أبنائها بأم العين 

 الناجعة لذلك. وتعجُز عن إيجاد الحلول



 

وأكدت مجموعة العمل في تقريرها على أن غرف األخبار تفتقر إلى التقارير والدراسات التي تتناول 
هذا الشق من حياة فلسطينيي سورية في ظل األزمة السورية سواء داخل سورية أو خارجها، في 

في بعض جوانبها مع  حين يوجد عشرات التقارير التي تتناول معاناة الطالب السوري التي تتقاطع
 الطالب الفلسطيني وتفترق في جوانب أخرى.

الجدير بالتنويه أن تقرير "الطالب الفلسطيني السوري "واقع ومآالت" اعتمد في مجمل اإلحصائيات 
على األرقام الصادرة عن جهات رسمية كاألونروا أو المفوضية، باإلضافة إلى الرصد الميداني 

لتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من خالل شبكة الذي قام به قسم الرصد وا
مراسليه، إال أن ثمة صعوبات تتعلق بشّح المعلومات في بعض الدول حيث تم التغّلب عليها عبر 
التواصل مع مجموعة من الطالب هناك تم توثيق شهاداتهم حول المعاناة التي تحول بينهم وبين 

 استكمال العملية التعليمية.

 التالي:لتحميل النسخة االلكترونية من التقرير اضغط على الرابط 

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/palestinian_student.pdf 

وفي موضوع مختلف، أفاد مراسل مجموعة العمل أن فصائل المعارضة السورية المسلحة أغلقت 
بين يلدا واليرموك، وذلك بعد تجدد  اليوم ويشكل تام الحاجز المعروف بمعبر العروبة، الفاصل

ضة عمليات القنص واالشتباكات التي دارت بين عناصر تنظيم الدولة من جهة وفصائل المعار 
 .السورية في يلدا من جهة أخرى 

 

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/palestinian_student.pdf


 

وأكد مراسلنا أن االشتباكات أسفرت عن قضاء مدني من أبناء بلدة يلدا إثر إصابته بثالث 
ع النخيل ببلدة يلدا، إضافة إلى إصابة أحد المدنيين جراء رصاصات من قبل قناص داعش في شار 

 تبادل إطالق النار الذي حصل صباح اليوم بين الطرفين في منطقة المعبر. 

إلى ذلك شهدت مناطق الجوار أول أمس دخول العديد من أهالي مخّيم اليرموك للبحث عن منازل 
طق سيطرة داعش الى المناطق المجاورة فارغة تصلح للسكن، وذلك في خطوة منهم للنزوح من منا

 بيت سحم(. –ببيال  –للمخيم )يلدا 

الجدير بالذكر أن المنفذ الوحيد لدخول المواد والمساعدات الغذائية ألبناء المخيم المحاصرين هو 
منطقة يلدا، إال أن مجموعات المعارضة المسلحة تتهم داعش والنصرة في مخيم اليرموك والحجر 

 ال العديد من عناصرها وعدد من الناشطين في يلدا.األسود باغتي

أما في درعا، فقد قامت قوات النظام السوري باستهداف مخيم درعا، مساء أمس، بالرشاشات الثقيلة 
 فيما اقتصرت األضرار على الماديات فقط.

 وبحسب مراسلنا في المخيم فإن جيش النظام فتح نيران رشاشاته نحو المخيم مستهدفًا منازل
 المدنيين، باإلضافة إلى تعرض مئذنة جامع القدس لعدد من الطلقات.

 
يذكر أن مخيم درعا يعاني من أزمات صحية ومعيشية غاية بالقسوة، خصوصاً مع استمرار انقطاع 
التيار الكهربائي والماء عن المخيم منذ عشرات الشهور، يضاف إلى ذلك النقص الحاد بالمواد 

 ف معظم النقاط الطبية عن العمل.الطبية داخل المخيم وتوق



 

وفي سياق آخر، يواصل النظام السوري اعتقال الشقيقين الفلسطينيين "أحمد ووليد موسى محمود" 
وحتى اللحظة، وذلك بعد اعتقالهما من منزلهم في منطقة  2014عام  فبراير –باط شمنذ شهر 

 ف اعتقالهما.ركن الدين بدمشق، ولم ترد عنهما أي معلومات عن مكان أو ظرو 

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

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

أما في لبنان، فقد قامت وكالة "األونروا" بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين 
ائلة فلسطينية الجئة من سورية، بدل إيجار لكل ع( $100السوريين المهجرين وتم صرف مبلغ )

 لكل شخص.( $27( ألف ل.ل، حوالي )40) وبدل طعام

( ألف، بحسب 31الجدير بالتنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يقدر بحوالي )
 .2016إحصائيات األونروا حتى نهاية كانون األول عام 

 

 2017أكتوبر  -تشرين األول  17فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3601) •
 ( امرأة.462)

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1640) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1553يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 200) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.



 

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1290)انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر  •
 ( يومًا.1130)

( أيام، والمخّيم 1626أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.377يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

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

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


