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استمرار إغالق الطريق بين يلدا واليرموك، واشتباكات بين "
 ""داعش"و"النصرة" في اليرموك

 

 
 

 2017" فلسطينياً سورياً قضوا خالل شهر آذار/ مارس 19" •

 عرض للكتاب العربي في إسكندنافياالجئون فلسطينيون وسوريون ينظمون أول م •
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 آخر التطورات 

استمرار إغالق الحاجز بين مخيم اليرموك ويلدا لليوم الثالث على التوالي، حيث يعد هذا المعبر 
الوحيد الذي يقضي من خالله أهالي مخيم اليرموك حاجياتهم وإحضار مادة الخبز والخضار 

ا تأثر طالب المدارس من انقطاعهم عن الدراسة في بشكل يومي او للعالج وشراء األدوية، كم
مدارس يلدا وتغيب العديد من المعلمين عن المدارس بسبب سكنهم داخل المخيم مما عرقل أيضا 
مسيرة التعليم فيما يستمر تنظيم "داعش" باستهداف المدنيين من خالل القناصات في بلدة يلدا 

حالتي قنص للمدنيين إحدهما إصابته متوسطة المجاورة حيث سجل خالل فترة إغالق الحاجز 
 .واآلخر بليغة

 
وفي نفس السياق مازالت "داعش" تقوم باعتقال العديد من االشخاص بعد إلقاء القبض على 
شخص يدعى الليبي من كتيبة الكراعين على خلفية اغتيال أبو ربيع كرعونة حيث بلغ عدد 

شخص باالضافة الى استدعاء العديد من المدنيبن للتحقيق معهم  12المعتقلين حتى اليوم حوالي 
ما تستمر داعش بمضايقة المدنيين من خالل فرض سلطة الترهيب بحقهم تحت بعدة تهم في

مسمى الشرع والدين وتستمر حاالت االخالء اليومي من المناطق القريبة من مناطق سيطرة 
 النصرة(.)جبهة تحرير الشام 
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تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات بين داعش والنصرة أغلبها في محور حيفا وفي اشتباكات بين 
معارصة يلدا والدواعش على طول المنطقة الممتدة من قطاع مسبح الباسل وصواًل لمنطقة حاجز 

 العروبة وتمتد الى حي الزين.

وفي موضوع مختلف، أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 
" الجئين نتيجة طلق 6" الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر آذار مارس الماضي، بينهم "19أن "

قضوا نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية،  5و ،" الجئين توفوا بسبب القصف3ناري، و"
والجئان إعداما ميدانيًا، وآخران جراء التفجير، والجئ مات تحت التعذيب في سجون النظام 

 السوري.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر آذار من عام 
" في ريف 4" الجئين قضوا في دمشق، و"7توزعوا حسب المكان على النحو التالي: " 2017

 " في حلب، وآخر لم يعرف مكان مقتله.4الجئين، فيما قتل "" 3"دمشق، في درعا قضى 

 
نيسان القادم الدورة األولى من معرض  –إبريل  20صباح الخميس وعلى صعيد آخر، تنطلق 

الكتاب العربي األول في إسكندنافيا والذي يقام بمدينة مالمو جنوب السويد، بمشاركة العديد من 
 دور النشر والعربية من مختلف الدول العربية واألوروبية.
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مخيم اليرموك والمقيم حاليًا في من أبناء ” عالء البرغوثي“من جانبه أكد الصحفي الفلسطيني 
السويد أن فكرة معرض الكتاب تولدت من الحاجة لتأمين الكتاب العربي للجاليات العربية في 
إسكندنافيا من جهة، ورغبة فريق المعرض بأن يترك بصمته في بلدان اللجوء الجديدة، معرفًا في 

 رًا لها.الوقت ذاته بالثقافة العربية التي يعد الكتاب العربي سفي

 
 2017إبريل –نيسان  18فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3478) •
 ( امرأة.455)

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

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية حصار الجيش  •
 ( على التوالي.1369يدخل يومه )

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

وعن مخيم اليرموك منذ  ( يوماً 1100انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.950)
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( يومًا، 1444أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا..178والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

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

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


