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مطبعة للدوالرات المزورة تشعل الخالفات بين قيادات "داعش" في مخيم "
 "اليرموك

 

 
 

األونروا تفتح باب التسجيل لطالب مخيم اليرموك الناجحين في الشهادتين اإلعدادية  •

 والثانوية

 سورية ممنوعون من دخول األردن حتى للعالج!فلسطينيو  •

 توزيع المساعدات المالية لألونروا على فلسطينيي سورية في لبنان •
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 آخر التطورات 

أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في مخيم اليرموك، وقوع خالفات كبيرة بين قيادات 
 مخيم.تنظيم "داعش" الذي يسيطر على مساحات واسعة من ال

ووفقًا لمراسلنا فإن سبب الخالف هو اكتشاف شبكة تضم عناصر من قيادات "داعش" تعمل على تزوير 
العملة األمريكية باستخدام الطابعات، وبحسب مراسلنا أنه وفقًا لما تم تسريبه حتى اآلن فإن المدعو "أبو 

، فيما وردت معلومات تفيد بشكل مباشر في عمليات التزويرحمزة الشيخ" أحد أمراء "داعش" متورط 
 بعزل أمير التنظيم الملقب بـ "الخابوري".

بدعم ومساندة من  2015يذكر أن تنظيم "داعش" كان قد سيطر على مخيم اليرموك مطلع إبريل 
 عناصر جبهة النصرة في المخيم اليرموك والتي باتت تعرف اليوم بـ "هيئة تحرير الشام".

 
الكردي مسؤول ملف الطالب في مخيم اليرموك، أن فوزي المدفع مدير أما في دمشق، فقد أكد وليد 

برنامج التدريب الفني والمهني في مركز تدريب دمشق )معهد دمشق المتوسط( التابع لوكالة األونروا، 
الثانوية عن و  وافق على فتح باب التسجيل لطالب مخيم اليرموك الناجحين في الشهادتين اإلعدادية

 .الطالب في مخيم اليرموكطريق مدير ملف 

وأشار الكردي أن المدفع وعد بتقديم كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي والمنامة وكافة التسهيالت لطالب 
مخيم اليرموك، منوهًا إلى أن على الطالب الراغبين بالتسجيل في مركز تدريب دمشق )معهد دمشق 

مدرسة الجرمق البديلة اعتبارًا من يوم األربعاء استالم الطلبات عن طريق ادارة  DTCالمتوسط( معهد 
18/7  /2017. 
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يشار إلى أن عدد طالب المعاهد المتوسطة )وهي معاهد يحتاج القبول فيها إلى ثانوية عامة، ومدة 
 دور معلمين، أعداد مدرسين(. ،الدراسة فيها عامين وتتنوع بين معهد تجاري، نسوي، رياضي

 
دخول الفلسطينيين من  -رسميا ً  - 2012يمنع األردن منذ مطلع العام وفي موضوع مختلف، حيث 

سوريا إلى أراضيه، وحتى من يحملون منهم وثائق سفر أردنية، وأشار رئيس الوزراء االردني بأن األردن 
لن يسمح بتدفق الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى األردن، هذا ينسجم مع توجهات أردنية 

يكون هناك مخطط لنقل الالجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا إلى األردن وتوطينهم  تخشى أن
 .تمهيدا لتحقيق فكرة الوطن البديل

معاملة  –وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد نشرت في تقرير سابق لها بعنوان "غير مرحب بهم 
جئين فلسطينيين فارين من سوريا أو " إن األردن يرفض دخول الدن للفلسطينيين الفارين من سوريةاألر 

حيث قام األردن رسميًا بحظر دخول الفلسطينيين  ،في خرق واضح اللتزاماته الدوليةيبعدهم قسرًا، 
ممن تمكنوا من دخول  100، كما أبعد قسرًا أكثر من 2013القادمين من سوريا منذ يناير/كانون الثاني 

 فال.، وبينهم سيدات وأط2012البالد منذ منتصف 

كما وثقت هيومن رايتس ووتش قيام األردن بتجريد بعض الفلسطينيين الذين أقاموا في سوريا لسنوات 
 .عديدة من الجنسية األردنية، واحتجازهم أو ترحيلهم إلى سوريا دون وثائق ثبوتية

ريين، الذين وتتعارض معاملة األردن المتشددة للفلسطينيين الفارين من سوريا مع معاملته للمواطنين السو 
 .آالف منهم بدخول البالد منذ بدء النزاع السوري  607ُسمح لما ال يقل عن 
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، ونقل أربعة 2014و 2013كما وثقت قيام األردن بترحيل سبعة فلسطينيين قادمين من سوريا قسرًا في 
 .ردنآخرين إلى "سايبرسيتي"، وهومرفق احتجاز مغلق لالجئين الفلسطينيين والسوريين في شمال األ

وأشارت إلى أنه في حاالت الترحيل قامت السلطات األردنية بفصل وترحيل الرجال الفلسطينيين بعيدًا 
 عن أسرهم، تاركة األسر في بعض الحاالت دون عائلها الرئيسي.

من جانبها وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية برفض األردن دخول أي الجئ فلسطيني من 
منع الجيش األردني دخول جرحى مخيم  2015 / يوليو –/ تموز  25مصابًا، ففي سورية حتى لوكان 

درعا من األطفال والنساء وإسعافهم، وقال شهود عيان أنه بعد قصف الجيش النظامي لمخيم درعا والذي 
سقط فيها عدد من أبناء المخيم بين قتيل وجريح، تم إسعاف الجرحى إلى الجانب األردني وعند الوصول 

ى الساتر الترابي الفاصل بين الحدود السورية األردنية منعهم الجيش األردني من دخول األراضي إل
 األردنية.

وعلى صعيد آخر، قامت وكالة "األونروا" بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين 
فلسطينية الجئة من  ($ بدل إيجار لكل عائلة100السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ )

 ( $ لكل شخص.27( ألف ل.ل، حوالي )40بدل طعام )و  سورية،

 
 2017يوليو  –تموز  18فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 463( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3526) •
 امرأة.
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 ( امرأة.101والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ) ( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن1615) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1455يومه )
( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 196) •

 م اليرموك.غالبيتهم في مخيّ 
( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1192انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 ( يومًا.1041)
( يومًا، والمخّيم 1535أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 ( يومًا.288يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
، في حين يقدر 2016ئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ( ألف الج85حوالي ) •

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


