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داعش يمنع التعليم خارج مدارسه في جنوب دمشق ويغلق معبر يلدا "
 "أمام الطالب والمعلمين

 

 
 

 ب خالل مشاركته القتال في حماةقضاء أحد أبناء مخيم السيدة زين •

 داعش يعتقل أحد أبناء مخيم اليرموك بتهمة بيع التبغ  •

 وعود حكومية جديدة بعودة أهالي السبينة خالل األيام القادمة •
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 ضحايا

أثناء قتاله إلى جانب قوات النظام السوري ضد  2017-8-24قضى الالجئ "أحمد عطية سمارة"، يوم 
مجموعات المعارضة المسلحة في حماة، وهو أحد أبناء مخيم السيدة زينب بريف دمشق، مما يرفع 

رية الحصيلة االجمالية للضحايا الذين قضوا بطلق ناري وقامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سو 
 ( الجئًا.911بتوثيقها إلى )

 
 آخر التطورات

أفاد مراسل مجموعة العمل أن تنظيم "داعش" جنوب دمشق عّمم قرارًا يقضي بمنع التدريس خارج 
المدارس التي تحت سيطرته، وطالب التنظيم في تعميمه كل من يريد التعلم من أبناء مخيم اليرموك 

 .ها في المخيمالتوجه إلى إحدى المدارس التي يشرف علي

بلدة يلدا أمام طالب الثانوية و  في السياق، أغلق عناصر التنظيم المعبر الفاصل بين مخيم اليرموك
والمعلمين، وقام بسحب هوياتهم الشخصية حتى ال يتسنى لهم التقدم إلى المدارس التي تشرف عليها 

 األونروا والهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين في دمشق.

تبر عدد من الناشطين في جنوب دمشق أن منع التنظيم طالب ومعلمي مخيم اليرموك من بدورهم أع
 الخروج إلى يلدا لتلقي تعليمهم يأتي في سياق سياستها لتهجير من تبقى من األهالي في اليرموك.

مناهّجه على طلبة مدارس مخيم اليرموك، وذلك بعدما ألغى المناهج وكان التنظيم قد فرض تدريس 
عليمية الرسمّية فيها، مما زاد من معاناة االهالي والطلبة، بينما لزم بعض األهالي منازلهم ومنعوا الت

 أبناءهم من الذهاب لمدارس التنظيم.
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آب _  – 24في غضون ذلك اعتقل تنظيم الدولة "داعش" أحد أبناء مخيم اليرموك يوم الخميس 

موعة العمل أن التنظيم ال يزال يحتجز الالجئ ووفقًا لمراسل مج ،أغسطس الجاري بتهمة بيع التبغ
الفلسطيني حتى اليوم، منوهًا أن داعش قام ويقوم بارتكاب العديد من االنتهاكات بحق المدنيين 
الموجودين داخل المخيم، حيث قام في وقت سابق باعتقال ثالثة مدنيين من أبناء مخيم اليرموك بسبب 

أحد مقراتهم األمنية في الحجر األسود، ومن ثم أفرجوا عنهم بعد يوم حيازتهم مادة التبغ، واقتادوهم إلى 
 من اعتقالهم.

من جهة أخرى نقلت "لجنة المصالحة في السبينة" عن وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في 
الحكومة السورية قولها "إن عودة أهالي السبينة ومخّيمها ستكون خالل األسبوع القادم قبل حلول عيد 

 .األضحى المبارك"

 
خالل لقائه  6 /12علي حيدر" صرح يوم االثنين " روكان وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتو 

في سورية محمد « األونروا»مدير شؤون وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
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لى منطقة السبينة بريف دمشق، إال أن الحكومة السورية اتخذت قرارًا إلعادة األهالي إعبيدي ادار أن 
سبب التأخير هو وجود تنظيمات مسلحة على حدود المنطقة، مشيرًا إلى أن معالجة الوضع ستحصل 

 قريبًا.

 

 2017أغسطس  –آب 26فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 462) ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم3561) •
 امرأة.

 ( امرأة.103( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1628) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1501يومه )
التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار  ( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص197) •

 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.
( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1238انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 ( يومًا.1079)
( يومًا، والمخّيم 1574أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 ( يومًا.327النظامي منذ أكثر من ) يخضع لسيطرة الجيش
، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •

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


