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10-04-2018 

 مؤسسات وفعاليات فلسطينية جنوب دمشق تؤكد على رفض التهجير  •

 فقدان أحد أبناء مخيم درعا جنوب سورية •

 األمن السوري يواصل اعتقال الطبيب الفلسطيني" عالء الدين يوسف" للسنة السادسة •

 للمرة الثانية الفلسطيني السوري "باسل الخيال" يفوز بالمركز الثاني في بطولة الفيزيك بهولندا •

 "حشود عسكرية للنظام على مدخل مخيم اليرموك وسط أنباء عن تجهيز معركة لجنوب دمشق"



 

 آخر التطورات

ي وما قالت مصادر إعالمية مقربة من النظام السوري أن حشودًا عسكرية لقوات النظام السور 
يسمى "قوات الدفاع الوطني" الموالية للنظام، توجهت أول أمس إلى حي التضامن ومدخل مخيم 
اليرموك، استعدادا لعملية عسكرية جديدة تهدف للسيطرة على المنطقة الجنوبية بالكامل )مخيم 

 شام.اليرموك، التضامن، الحجر األسود، القدم( التي ينتشر فيها تنظيم داعش، وهيئة تحرير ال

 
في غضون ذلك تناقلت وسائل التواصل االجتماعي صور وصول أرتال عسكرية وحشود من الدفاع 
الوطني السوري إلى مشارف مخيم اليرموك وحي نسرين المتاخم للمخيم بهدف شن حملة عسكرية 

 على تنظيم داعش في "مخيم اليرموك والحجر األسود والقدم". 

في المنطقة سيكون من خالل الحسم ” داعش“ة إن إنهاء وجود قالت صحيفة الوطن السوري ،بدورها
العسكري فقط، وأضافت الصحيفة أن النظام توصل إلى اتفاق مع مجموعات المعارضة السورية 
المسلحة، في بلدات جنوب دمشق يقضي بخروج من يرغب من المنطقة بسالحه الفردي بضمانة 

 «.النصرة»و« داعش»، وذلك بعد إنهاء وجود «الحكومة فقط

من جانبها لم تصدر قوات المعارضة السورية جنوب دمشق أي بيان تؤكد أو تنفي صحة وحقيقة 
عقد أي اتفاق مع النظام، علمًا أن المعارضة السورية اجتمعت قبل أيام مع وفد روسي، حيث طرح 

ال السوري، الروس على مقاتلي المعارضة تسوية أوضاعهم والبقاء في بلداتهم أو الخروج إلى الشم
 في حين طلبت فصائل المعارضة السورية مدة من الزمن للتشاور فيما بينها.



 

جدير بالذكر أن بلدات )يلدا، ببيال، بيت سحم، وحي القدم( تشهد حالة هدنة مع النظام، منذ عام 
، في حين يسيطر تنظيم )داعش( على حي الحجر األسود، وأجزاء واسعة من )مخيم 2014

امن، العسالي(، في حين تسيطر هيئة تحرير الشام )النصرة سابقًا( على شارع عين اليرموك، التض
 غزال شمال غرب مخيم اليرموك.

وفي سياق غير بعيد، عقد اليوم في قاعة الملتقى الثقافي الفلسطيني ببلدة يلدا جنوب دمشق، 
ت الفلسطينية، اجتماعًا ضم عددًا من الشخصيات الفلسطينية وممثلين عن المؤسسات والهيئا

 -لمناقشة آخر تطورات الالجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك والبلدات المجاورة جنوب دمشق
 يلدا ببيال بيت سحم.

ووفقًا لمراسلنا أصدر المجتمعون بيانًا دعوا من خالله، تشكيل لجنة فلسطينية موحدة تضم القوى 
فلسطينية، على أن تتولى التواصل  الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني ووجهات وشخصيات

 مع كافة الجهات المعنية من أجل منع تهجير األهالي، لحين عودتهم إلى مخيم اليرموك.

وأكدت اللجنة على ضرورة تجنيب مخيم اليرموك ويالت الدمار وتحييد المدنيين في المخيم ويالت 
 يرموك إلى البلدات المجاورة.القصف، وضمان فتح ممر إنساني يسمح بدخول وخروج أبناء مخيم ال

وشدد البيان على وجوب قطع الطريق على بعض الجهات التي تحاول استثمار الورقة الفلسطينية 
 والتي تعمل على تهجير األهالي من المنطقة.

ودعا البيان إلى معالجة الملفات اإلنسانية وملف المعتقلين، وكشف مصير المفقودين وضمان 
 للعالج وعودتها. خروج الحاالت المرضية

يأتي ذلك في ظل أنباء عن حملة عسكرية تستهدف مخيم اليرموك، والحديث عن تسويات وتهجير 
 لألهالي من مخيم اليرموك وجنوب دمشق.

عامًا( من أبناء مخيم  26وفي جنوب سورية، ُفقد الالجئ الفلسطيني السوري "محمد أحمد خليفة" )
أثناء تواجده على الطريق المؤدي إلى منطقة الشياح في درعا، ابريل الجاري،  - نيسان 8درعا يوم 

 وحتى اللحظة لم ترد أي معلومات أو أنباء عنه.

 من جانبهم أطلق ذوو المفقود نداء استغاثة لكافة الجهات المعنية للبحث عن ولدهم ومعرفة مصيره. 



 

 
"عالء الدين يوسف" في غضون ذلك، يواصل األمن السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني الطبيب 

-12-2012للسنة السادسة على التوالي، حيث تم اعتقاله من حاجز أول مخيم اليرموك بتاريخ 
 ، وهو طبيب جراحة عصبية في مخيم اليرموك.25

 يذكر أن الطواقم والمؤسسات الطبية في مخيم اليرموك، تعرضت النتهاكات جسيمة من قبل الجيش
وباعتقال وقتل الكوادر الطبية  ،واستهداف سيارات اإلسعاف تارةاألمن السوري، بقصف المشافي و 

 تارة اخرى، وراح ضحيتها العشرات من مسعفين وممرضين واختصاصيين.

 
وفي بالد المهجر األوروبية، وللمرة الثانية على التوالي حاز الالجئ الفلسطيني السوري "باسل 

 يك" التي أقيمت في هولندا.الخّيال" على المركز الثاني في إحدى بطولة "الفيز 

وكان الخّيال أحد أبناء حي طريق الشام المقابل لمخيم العائدين في حمص والمهجر إلى هولندا قد 
 مارس من الشهر المنصرم بالمركز الثاني في بطولة هولندا للفيزيك. - آذار 19فاز يوم 



 

الجدير بالذكر أن هناك العديد من أبناء المخيمات الفلسطينية الذين وصلوا إلى هولندا حققوا الكثير 
"بهاء التوبة" من أبناء مخيم العائدين بحمص الذي  من النجاحات منهم الالجئ الفلسطيني الشاب

مركز كغ، وحصل بهاء على ال 98في هولندا بوزن  Isala cupفاز بالمركز الثالث في بطولة 
 27/3/2017الثالث في أول بطولة مفتوحة لكمال األجسام شارك بها في هولندا، والتي جرت يوم 

 بمدينة روتردام. capelle aan den ijsselفي 

 

 2018ابريل  -نيسان  09فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

م بينهم ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقه3690) •
 ( امرأة.465)

( 106( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1674) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1725يدخل يومه )

نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار  ( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة206) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1461انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1309)

( يومًا، ودمار أكثر 557يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 ًا كاماًل وجزئي.من مبانيه تدمير  %80من 

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

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


