
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2063 العدد:
28-06-2018 

 "موجة نزوح كبيرة لسكان مخيم درعا هرباً من القصف والبراميل المتفجرة"

 تحالف القوى الفلسطينية مخيم اليرموك لن يدخل في إطار إعادة التنظيم لمحافظة دمشق •

 معلمون فلسطينيون سوريون يطالبون األونروا بالعدول عن قرارها وتمديد فترة عملهم في لبنان •

 ( فلسطينياً من الكوادر الطبية قضوا منذ بداية الحرب في سورية16) •



 

 آخر التطورات

شهد مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية موجة نزوح كبيرة في صفوف األهالي نتيجة 
ات القصف التي استهدفت المخيم واألحياء المجاورة له، حيث شّنت مدفعية النظام تصاعد عملي

 وطائراته غارات مكثفة استخدمت فيها الصواريخ والبراميل المتفجرة.

وبحسب مراسل مجموعة العمل فإن القصف استمر على المخيم والمناطق المجاورة له حتى 
نشر قناصيه في المناطق المطلة على المخيم، ساعات متأخرة من يوم أمس، فيما قام النظام ب

 مما جعل عدد من حاراته تحت مرمى قناصي النظام بشكل كامل.

 
إلى ذلك أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة استنفارها في كافة األحياء والمناطق استعدادًا 

 الشتباكات محتملة مع قوات النظام السوري المدعومة بالطائرات الحربية.

 - حزيران 25ورها صرحت أمانة سر تحالف القوى الفلسطينية في اجتماعها الذي عقدته يوم بد
يونيو الجاري مع المسؤولين الميدانيين في المخيمات، أن القيادات السورية السياسية واألمنية 
أكدت للجنة المتابعة العليا أن مخيم اليرموك لن يدخل في إطار إعادة التنظيم لمحافظة دمشق، 

شيرة إلى أنه خالل األشهر القادمة سيتم التعاون بين األطراف المعنية في الدولة والهيئة العامة م
لالجئين الفلسطينيين، ووكالة الغوث "األونروا"، والفصائل الفلسطينية، والجمعيات والمؤسسات 

لتقوم وهيئات المجتمع المدني، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة السورية، 
بدورها في تقديم الخدمات لألهالي التي تعود لمنازلها، وإزالة األنقاض وإعادة الترميم واإلعمار 

 لمخيم اليرموك.



 

وكان النظام السوري أعاد السيطرة على مخيم اليرموك وعدد من بلدات جنوب دمشق بعد عملية 
فيها جميع صنوف يومًا استخدمت  33دامت  2018ابريل  -نيسان  21عسكرية شّنها يوم 

مدنيًا وعشرات الجرحى، وألحقت دمارًا كبيرًا في مباني وممتلكات  33األسلحة، أدت إلى سقوط 
 المدنيين في اليرموك. 

 
باالنتقال إلى لبنان طالب عدد من المعلمين الفلسطينيين الذين غادروا سورية إلى لبنان رئاسة 

ة لاللتحاق بمدارسها هناك، أو العمل بنظام األونروا بالعدول عن مطالبتهم العودة إلى سوري
المياومة أو تقديم استقاالتهم، كما ناشدوا األونروا بالقبول بتمديد فترة عملهم في لبنان، ريثما 
تستتب األوضاع األمنية في سورية بشكل تام، ويستطيعون العودة إلى مخيماتهم ومنازلهم التي 

 هم.فروا منها خوفًا على حياتهم وحياة أطفال

من جانبهم أبدى عدد من المعلمين خاصة منهم الشباب اعتراضهم على هذا القرار الذي يعرض 
بعضهم لالعتقال والتوقيف من قبل النظام السوري، مطالبين األونروا بضمان حمايتهم من 

 28الناحية القانونية وعدم تعرضهم لألذى واالعتقال، مشيرين إلى أن األونروا أمهلتهم حتى يوم 
يونيو للعودة إلى سورية وإثبات تواجدهم فيها وااللتحاق بالعمل هناك، أو البقاء في  -زيران ح

لبنان والعمل بدوام مياومة في حال وجود شاغر"، وهذا يعني أن األونروا من الممكن أن تستغني 
عنهم في أي وقت تشاء، أو االستقالة مما سيؤثر سلبًا على عدد كبير من معلمي فلسطينيي 

ورية حيث سٌتعتبر استقالتهم بمثابة التقاعد المبكر مما يحرمهم من مستحقات وتعويضات نهاية س
 الخدمة. 



 

من جهتها كانت رئاسة األونروا في دمشق أمهلت في وقت سابق المعلمين الفلسطينيين الذين 
د اجتماع لاللتحاق بمدارسها، إال أن الوكالة وبع 2017غادروا سورية إلى لبنان حتى نهاية عام 

مع المعلمين استجابت لطلبهم وقامت بتأجيل القرار حتى إشعار آخر، آخذة بعين االعتبار 
 استمرار الصراع في سورية وتدهور األوضاع األمنية فيها.

 
( الجئًا فلسطينيًا من 16في سياق مختلف كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن )

 الدائرة في سورية. الكوادر الطبية قضوا بسبب الحرب

وأوضحت مجموعة العمل أن المنشآت الطبية الموجودة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في 
سورية لم تنج من القصف أو االستهداف، حيث رصدت عشرات االنتهاكات التي قام بها طرفا 

ريح ومعتقل الصراع في سورية بحق المئات من الالجئين الفلسطينيين الذين سقطوا بين قتيل وج
 في أوساط العاملين الطبيين والمسعفين.


