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لمعارضة تشرد مئات العائالت الفلسطينية معارك عنيفة بين داعش وا"
 "جنوب سورية

 

 
 

وداعش يسيطر النظام يدخل مساعدات غذائية إلى هيئة تحرير الشام في مخيم اليرموك  •

 على قطاع "الكراعين"

 النظام يصدر قراراً بإيقاف تمديد جوازات سفر السوريين ومن في حكمهم في الخارج •

 شيح والمناطق المحاصرة جنوب دمشقتوزيع بعض المساعدات في مخيم خان ال •
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 آخر التطورات

أفاد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في درعا جنوب سورية، أن معارك عنيفة 
وقصف متبادل بين تنظيم الدولة "داعش" والمعارضة المسلحة أجبرت مئات العائالت الفلسطينية 

 للنزوح من مخيم جلين.

ين الواقع في بلدة جلين بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، وقال مراسلنا أن مخيم جل
والذي يسيطر عليه لواء خالد التابع لتنظيم داعش، بات مسرحًا للعمليات العسكرية وللقصف 

وأكد مراسلنا أنه لم يتبقى في المخيم  ،المدفعي والصاروخي مع مجموعات المعارضة المسلحة
 .لة فلسطينيةعائ 450الذي كان يضم مايقارب 

 
عائلة، إال بضع عائالت يعانون من المرض لم  700وفي بلدة جلين التي تضم مايقارب 

 يستطيعوا المغادرة، حيث طالب لواء خالد التابع لداعش سكان المخيم قبل يومين بمغادرة المخيم.

اصبحت والمزيريب التي  وأضاف مراسلنا أن السكان تشردوا في عراء وادي اليرموك وقرية زيزون 
نقل مشاهدته لعدد من العائالت تقطن في منازل، الغرفة الواحدة تضم النساء و  ،مكتظة بالسكان

 واألطفال والرجال والشباب في الشوارع.

يذكر أن تنظيم داعش قد ارتكب مجزرة أواخر الشهر الثاني من العام الجاري في بلدة "جّلين" 
ل المتحالفة معها، وراح ضحيتها عدد من عقب إشتباكات مع فصائل "الجيش الحر" والفصائ
 الالجئين الفلسطينيين وثقت مجموعة العمل أسماءهم.
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كما استهدف التنظيم أواخر الشهر الثالث عدد من الالجئين، أدى إلى إصابة أربعة الجئين 
بجروح بين المتوسطة والخطيرة وذلك خالل محاولتهم الهروب من مخيم جلين الذي يسيطر عليه 

 .مالتنظي

وفي سياق غير بعيد، أفاد مرسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عناصر تنظيم 
"داعش" فرضوا سيطرتهم على جميع مواقع قطاع الكراعين وذلك بعد مقتل "أحمد عبد الرحمن 

بانفجار  2017نيسان / 3مخيم اليرموك، بعد إصابته يوم أبو ربيع الكرعونة" في "كريم" الملقب 
 حي التضامن.و  االنفاق الفاصلة بين شارع فلسطين أحد

وأشار مراسلنا أن داعش قام بإعادة تحصين القطاع من جديد، منوهًا إلى أن عناصر مجموعة 
الكراعين يقومون بمضايقة المدنيين القاطنين ضمن قطاعهم وتهديدهم بإحراق منازلهم إلجبارهم 

 من أجل تحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة.على الخروج من المنطقة التي يسطيرون عليها 

في غضون ذلك نقل مراسل مجموعة العمل نبأ نشوب خالف بين عناصر تنظيم الدولة في 
الحجر األسود وعناصر "داعش" في اليرموك على خلفية فرض السيطرة على حاجز داعش 

يرموك، حيث تم بمنطقة العروبة، علمًا أن الحاجز يسيطر عليه حاليًا مركز شكاوي مخيم ال
االستعانة بأحد عناصر مجموعة الكراعين المسمى محمد الباتع )أبو بحر( من أجل التعرف على 

 .األشخاص المعارضين لداعش واعتقالهم

وفي مخيم اليرموك أيضًا، نقل مراسل مجموعة العمل نبأ إدخال النظام السوري يوم أمس 
حرير الشام غربي مخيم اليرموك، وذلك ضمن مساعدات غذائية وطبية إلى أماكن سيطرة هيئة ت

اتفاق المدن الخمس التي أبرمها مع هيئة تحرير الشام والقاضية بتسلم أماكن سيطرتها في مخيم 
 اليرموك للنظام السوري مقابل خروجها وعائالتها نحو إدلب.

ألولى من أن المرحلة ا 2017ابريل نيسان / 15وكانت الهيئة قد أكدت في تقرير نشرته يوم 
االتفاق تقضي بإدخال المساعدات الغذائية والطبية لمخيم اليرموك وإخراج الحاالت المرضية 

إضافة إلى خروج المقاتلين ومن يرغب من األهالي في مخيم اليرموك في المرحلة  ،المستعجلة
 الثانية.
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وفي سياقآخر، أصدر النظام السوري قرارا يقضي بإيقاف تجديد معامالت تمديد جوازات السفر 
للسوريين ومن في حكمهم )الفلسطيني السوري( ومنح وثائق السفر الرسمية دون توضيح أسباب 

 ذلك القرار.

الت من جهتها أعلنت قنصلية النظام في كل من تركيا واألردن والكويت والسودان إيقاف معام
تمديد جوازات السفر للمواطنين السوريين المقيمين في تلك البلدان اعتبارًا من يوم اإلثنين الموافق 

 وحتى إشعار آخر. 24/4/2017

يشار أن النظام السوري رفع مؤخرًا قيمة منح أوتجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين 
 400ة السورية ضمن نظام الدور إلى مبلغ ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربي

 دوالر أمريكي الستصداره بشكل فوري ومستعجل. 800، ودوالر أمريكي

 

 لجان عمل أهلي 

لليوم الثالث على التوالي، وزعت مؤسسة جفرا اإلغاثية ضمن حملتها "زّهر اللوز"، مساعداتها 
جنوب دمشق، وذلك وفق جداول اإلغاثية على الالجئين الفلسطينيين في المناطق المحاصرة 

أسماء المكتب اإلغاثي ألهالي مخيم اليرموك، علمًا أن الحملة جاءت بعد توقف الحمالت 
 االغاثية.
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كما تواصل الهيئة الخيرية تقديم علب حليب األطفال في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين 
 ينية.بريف دمشق الغربي، ضمن برنامجها اإلغاثي للمخيمات الفلسط

يشار إلى أن الالجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية طالبوا في عدة مناسبات، المجتمع 
الدولي والقيادات والفصائل الفلسطينية ووكالة األونروا بتحمل مسؤولياتهم تجاههم، وخاصة من 

 م(.بيت سح –ببيال  –تبقى في مخيم اليرموك والتي نزحت إلى البلدات المجاورة ) يلدا 

 

 2017إبريل –نيسان  24فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3483) •
 ( امرأة.455)

( 87( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1187) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –ي ومجموعات الجبهة الشعبية حصار الجيش النظام •
 ( على التوالي.1376يدخل يومه )

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

يم اليرموك منذ ( أيام وعن مخ1107انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.958)

( يومًا، 1451أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.185والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

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

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


