
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1812العدد: 
20-10-2017 

 "أوضاع إنسانية وأمنية صعبة يعيشها الفلسطينيون جنوب سورية بعد مواجهات عنيفة بين داعش والمعارضة"

 جيش اإلسالم يكشف أسباب اغالق المعبر الواصل بين يلدا ومخيم اليرموك •

على الالجئين الفلسطينيين  2017األونروا تعلن بدء توزيع المساعدات المالية للدورة الرابعة لعام  •

 في سورية

 جفرا تواصل تقديم خدماتها للعائالت النازحة من مخيّم اليرموك •

 فلسطينيو سورية يطالبون بتأمين خطة طوارئ إغاثية لهم خالل اعتصام مخيم البداوي شمال لبنان •



 

 وراتآخر التط

يعيش الالجئون الفلسطينيون في منطقة حوض اليرموك الغربي جنوب سورية، أوضاعًا إنسانية 
وأمنية صعبة نتيجة استمرار المعارك واالشتباكات بين "داعش" من جهة ومجموعات المعارضة 

 من جهة أخرى.

بن الوليد الخميس معارك ومواجهات عنيفة بين لواء خالد  –حيث شهدت المنطقة ليل األربعاء 
إحدى المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم "داعش" ومجموعات المعارضة السورية المسلحة في 

 حوض اليرموك الغربي الذي يضم مخيمات وتجمعات فلسطينية جنوب سورية.

 
وقال مراسل مجموعة العمل إن لواء خالد بن الوليد شن أمس االول هجومًا عنيفًا ومباغتًا في 

يطرة على مناطق تابعة للمعارضة السورية، استخدم فيها األسلحة الثقيلة والمتوسطة محاولة منه للس
 والخفيفة، مشيرًا إلى أن فصائل المعارضة السورية قامت بالتصدي له واحباط تقدمه.

وأضاف مراسلنا أن حالة من التوتر والترقب سادت بين األهالي، حيث فرضت بعض القرى والبلدات 
يب حظرًا للتجوال لياًل تحسبًا ألي هجوم أو قصف مباغت من قبل تنظيم الدولة منها بلدة المزير 

 "داعش".

كما يعاني الالجئون الفلسطينيون انعدام مواردهم المالية وانتشار البطالة وانقطاع المساعدات عنهم 
وسوء األوضاع الصحية من جهة أخرى، األمر الذي أثر بشكل كبير على الحركة التعليمية 

 ائهم.ألبن



 

وكانت منطقة حوض اليرموك الغربي قد شهدت موجة نزوح بسبب اشتداد المعارك بين تنظيم 
 داعش وفصائل المعارضة المسلحة. -الدولة 

في غضون ذلك، كشف جيش اإلسالم في جنوب دمشق عن األسباب الحقيقية التي دعته إلى 
 إغالق معبر العروبة الواصل بين بلدة يلدا ومخيم اليرموك.

أوضح جيش اإلسالم أنه أرسل وسيطًا يحمل رسالة فيها عدة مطالب للتفاوض مع داعش من و 
أجل فتح المعبر، منها تعهد التنظيم بعدم استهداف المدنيين في يلدا والعابرين، وعدم التعرض 
للطالب والمعلمين، وتحييد المعبر الواصل بين يلدا ومخيم اليرموك عن الصراع العسكري، وعدم 

 اف المعبر الذي يعد معبرًا إنسانيًا.استهد

وبحسب جيش اإلسالم فأن أمير تنظيم داعش رفض تلك المطالب ولم يكترث بها وتشبث بقراره، 
معتقدًا أن المؤسسات المدنية والكيانات الفلسطينية ستقوم بالضغط على فصائل المعارضة لفتح 

 المعبر كما حصل سابقًا.

عارضة ستستمر بإغالق الحاجز لحين موافقة تنظيم داعش على وقال جيش اإلسالم إن فصائل الم
المطالب التي ارسلوها مع الوسيط، ولن تخضع ألي ضغوطات من قبل أي جهة كانت، وذلك 
بسبب خرق تنظيم داعش لالتفاقيات التي يتم ابرامها عدة مرات متعهدًا بها تحييد المعبر وعدم 

 استهدافه.

 



 

ضة السورية أمس األول فيديو تظهر فيه استهداف عناصرها وفي السياق نشرت فصائل المعار 
دشمة تابعة لتنظيم داعش على محور شارع العروبة بين بلدة يلدا ومخيم اليرموك بقذيفة مدفع 

 موجه.

يشار أن الحاجز الفاصل بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا ال يزال مغلقًا لليوم الثالث على التوالي، 
 ظيم داعش المدنيين، والذي أدى قبل عدة أيام إلى قضاء أحد أبناء يلدا.نتيجة استهداف قناصة تن

من جانب آخر، أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا عن عزمها توزيع 
على الالجئين الفلسطينيين في سوريا، وذلك اعتبارًا  2017المساعدات المالية للدورة الرابعة لعام 

كانون األول  7تشرين االول( وستنتهي في  26)باستثناء حلب في  2017ل تشرين األو  22من 
2017. 

وأكدت األونروا أنها ستقوم بإرسال رسائل موبايل نصية للعائالت المستحقة من أجل استالم 
للعائالت في سوريا من أجل الحصول  لشكاوى االمساعدات المالية، منوهة إلى أن آخر يوم لتسجيل 

 .2017تشرين الثاني  16الرابعة هو  على مبلغ الدورة

ل س( لكل فرد في األسرة للحاالت العادية،  25000وأضافت األونروا أن مبلغ المساعدة المالية )
ل س( كل فرد للعائالت المسجلة والمقيمة في مراكز اإليواء، ودعت إلى مراجعة مراكز  12500و)

 .استعالماتها عن المساعدات المالية في المدن السورية

إلى ذلك، تستمر مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية في جنوب دمشق، بتقديم خدماتها للعائالت النازحة 
ببيال(، والتي أجبرت على ترك منازلها  –بيت سحم  –من مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة )يلدا 

 الماضي. 2015إبريل  –بعد سيطرة تنظيم "داعش" على المخيم مطلع شهر نيسان 

يستمر فريقها التطوعي بحملة تنظيف الحارات والشوارع في تلك البلدات التي يقطنها أكثر حيث 
 .عائلة من أهالي المخّيم 2000من 

ُيشار أن الالجئين الفلسطينيين في سوريا يعيشون أوضاعًا صعبة ومأساوية في ظل عمليات 
الوة على االعتقاالت وسقوط التهجير وغالء األسعار وانتشار البطالة وارتفاع إيجار المنازل، ع

 ضحايا جراء الصراع الدائر.



 

وفي شمال لبنان، طالب الالجئون الفلسطينيون خالل اعتصام جرى أمام مكتب مدير األونروا في 
مخيم البداوي، بتأمين خطة طوارئ إغاثية شاملة لكل المهجرين الفلسطينيين من سورية الى لبنان 

 مساعدة اإليواء واإلغاثة. وتوفير المساعدات الشتوية وزيادة

وطالبت اللجنة المتابعة لملف المهجرين الفلسطينيين من سورية في كلمة لها خالل االعتصام 
األونروا بالقيام بواجباتها تجاه الالجئين عموما والمهجرين منهم من سورية الى لبنان على وجه 

 الخصوص.

وشارك في االعتصام عدد من الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وحشد من أبناء مخيم البداوي 
 والمهجرين الفلسطينيين من سورية.

( ألف الجئ 31يشار إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان يبلغ )
 موزعين على كافة التجمعات والمخيمات الفلسطينية.

 
 2017أكتوبر  -تشرين األول  19نيو سورية إحصائيات وأرقام حتى فلسطي

( 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  –ومجموعات الجبهة الشعبية  حصار الجيش النظامي •
 ( على التوالي.1555يدخل يومه )



 

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

خّيم اليرموك منذ ( يومًا وعن م1292انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1132)

( أيام، والمخّيم 1628أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.379يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

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

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


