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مخيم اليرموك الحقيقة "مجموعة العمل تصدر تقريرًا توثيقيًا بعنوان "
مل في واألمن السوري يرسل مجموعة من معتقلي مخيم الر .."الكاملة

 "القتالالالذقية إلى جبهات 

 
 

  من مخيم اليرموك" داعش"اإلعالن عن انسحاب تنظيم. 

 قصف بالبراميل المتفجرة يستهدف مخيم درعا ومحيط مخيم خان الشيح. 

  استمرار معاناة أبناء تجمع المزيريب وهيئة فلسطين الخيرية تكرم متفوقي حلقة
 .تحفيظ القرآن الكريم

  ومدير مشفى فلسطين في مخيم اإلفراج عن مسؤول الهالل األحمر الفلسطيني
 .اليرموك

 األمن السوري يعتقل طالب جامعي من أبناء مخيم خان الشيح. 

 األمن العام لبناني يعتقل خمسة الجئين فلسطينيين سوريين بحجة انتهاء إقامتهم. 
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 مجموعة العمل
اليرموك مخيم "أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا تقريرًا توثيقيًا تحت عنوان 

، حيث رصد البحث أهم األحداث التي تعرض لها مخيم اليرموك باعتباره أكبر "الحقيقة الكاملة
وحتى نهاية أيار  1122مارس  –المخيمات الفلسطينية، خالل الفترة الزمنية الممتدة ما بين آذار 

موك خالل من خالل ثالثة مباحث رئيسة تناولت فيه تطور األزمة في مخيم الير  ،1122مايو  –
تاريخ قصف المخيم  1121ديسمبر  –كانون األول  21مرحلتين رئيسيتين، مرحلة ما قبل 

تاريخ تهجير  1121ديسمبر  –كانون األول  21ومرحلة ما بعد " الميغ " بالطيران الحربي 
خراج سكان مخيم اليرموك  .وا 

 
أسيس، وأهميته هذا وقد سلط البحث الضوء على مخيم اليرموك من ناحية الموقع والت

االستراتيجية بالنسبة لدمشق وضواحيها، كما تطرق إلى أعداد ضحايا أبناء مخيم اليرموك منذ 
وكذلك عرج إلى بدايات تشكيل  ،مايو الفائت–بداية األحداث في سورية وحتى نهاية شهر أيار 

أبناء المخيم  اللجان الشعبية للدفاع عن مخيم اليرموك والتي كانت بين الرفض والقبول من قبل
 وبعض الفصائل الفلسطينية، كما شرح كيفية دخول الكتائب المسلحة إلى مخيم اليرموك

صفحة من القطع الكبير عن الحصار الكلي والجزئي  11وكذلك يتحدث التقرير المكون من 
الذي ُفرض على اليرموك من قبل الجيش النظامي والفصائل الفلسطينية الموالية له، وآثارها 

ائجها السلبية على أبناء المخيم، كما ركز على المبادرات التي طرحت لرفع الحصار عن ونت
 .مخيم اليرموك

فيما أفرد التقرير مبحث خاص لمرحلة سيطرة داعش على اليرموك وأسبابها ودوافعها ونتائجها، 
 .وما رافقها من انتهاكات، وردود األفعال الدولية واالقليمية والفلسطينية
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م خرج التقرير بعدة خالصات وتوصيات من أهمها ضرورة رفع الحصار عن المخيم في الختا
والسماح بعودة سكانه إليه وتقديم الحماية لالجئين حسب ما نصت عليه االتفاقيات الدولية 

 .والميثاق العالمي لحقوق االنسان
بتوثيقها مجموعة  الجدير ذكره أن البحث اعتمد في معلوماته على التقارير الميدانية التي قامت

العمل من أجل فلسطينيي سورية بشكل رئيسي من خالل شبكة مراسليها في المخيمات 
 .والتجمعات الفلسطينية

 :لالطالع على التقرير كاماًل يرجى الضغط على الرابط التالي
http://goo.gl/KN5clh 

 
 آخر التطورات

السوري بإرسال عدد من معتقلي مخيم الرمل في الالذقية إلى جبهات القتال قامت قوات النظام 
حيث اعتقل األمن السوري .في مواجهة مجموعات المعارضة السورية المسلحة في عدة مناطق

مجموعة من شباب مخيم الرمل قبل ما يقارب ثالثة أشهر، ليقوم بضّمهم كجنود احتياط لجيشه، 
الذي قضى في معارك مدينة حماة أثناء اشتباكات " هللا قراقيش أحمد عبد"ُعرف منهم الشاب 

يشار إلى أن مجموعة العمل .ُأجبر فيها على المشاركة في القتال إلى جانب قوات النظام السوري
 .معتقاًل فلسطينيًا من أبناء مخيم الرمل في الالذقية ما يزال مصيرهم مجهوالً  12قد وثقت 

سورية ألقت الطائرات السورية برمياًل متفجرًا على مخيم درعا لالجئين وباالنتقال إلى الجنوب 
 .يين، اقتصرت أضراره على المادياتالفلسطين

 
 آثار استهداف مخيم درعا بالبراميل المتفجرة

http://goo.gl/KN5clh
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هذا وكانت الطائرات الحربية قد قصفت مخيم درعا بالبراميل المتفجرة قبل أيام مما أسفر عن 
يشار .الجرحى بين المدنيين، كما خلف دمارًا هائاًل في األبنية والممتلكاتعدد من و  سقوط ضحية

من مباني ومنازل (% 11)إلى أن مخيم درعا يتعرض لقصف متكرر ما أدى إلى تدمير حوالي 
فيما يعيش من تبقى من الالجئين داخله أوضاعًا إنسانيًة غاية في الخطورة تتجلى  ،المخيم

 .بالجانبين الصحي والمعيشي
أما في ريف دمشق فقد استهدفت الطائرات السورية مزارع خان الشيح ومحيط المخيم بأربعة 
براميل متفجرة خلفت دمارًا كبيرًا في مكان سقوطها، ترافق ذلك مع تحليق للطيران الحربي في 
سماء المنطقة مما سبب حالة من الهلع والتوتر بين أبناء المخيم خوفًا من أن يطالهم القصف 

جديد، إلى ذلك دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي ومجموعات المعارضة السورية  من
على محوري دروشا وتلة الكابوسية مما أدى إلى قطع جميع الطرقات الواصلة إلى مخيم خان 

 .الشيح
تسجياًل مصورًا صادرًا ( الفيس بوك)في غضون ذلك تناقلت صفحات موقع التواصل االجتماعي 

قادة كتائب المجموعات المسلحة داخل اليرموك أعلن فيه عن انسحاب تنظيم الدولة عن أحد 
من المناطق التي سيطر عليها في مخيم اليرموك، وذلك بعد انتهاء حملته " داعش"اإلسالمية 

 .العسكرية ضد كتائب أكناف بيت المقدس

 
 المجموعات المسلحة داخل اليرموكمن بيان 

قام بتسليم جميع النقاط العسكرية داخل المخيم إلى الكتائب " داعش"وأكد المتحدث بأن تنظيم 
لم يعد له أي مقر عسكري أو إداري أو " داعش"الفلسطينية المسلحة المتواجدة هناك، وأن تنظيم 

تواجد داخل المخيم، كما شدد على أن الكتائب ستدافع عن مخيم اليرموك ضد أي هجوم يتعرض 
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ه من قبل قوات النظام السوري والفصائل الفلسطينية الموالية له، كما أشار المتحدث باسم ل
الكتائب المسلحة بأنهم لن يكونوا عائقًا أمام عودة أهالي مخيم اليرموك إلى ممتلكاتهم ومنازلهم، 

داخل منوهًا إلى أن هناك عدد من المؤسسات والهيئات اإلغاثية والطبية ما زالت تقوم بعملها 
 .اليرموك

اقتحم مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب " داعش"ُيشار أن ما يعرف بالدولة اإلسالمية 
، وذلك بالتواطؤ مع جبهة النصرة التي قامت بتسليم 1122/ نيسان  –ابريل / 2دمشق يوم 

للهجوم  المناطق التابعة لها لداعش دون أي اشتباكات حيث شكلت تلك المناطق منطلقًا لداعش
 .على باقي مناطق اليرموك

 
 لجان عمل أهلي

الجئًا فلسطينيًا بتكريم  0211قامت هيئة فلسطين الخيرية في تجمع المزيريب الذي يقطنه حوالي 
وذلك ضمن مشروعها الدعوي في التجمع في خطوة  ،الطلبة المتفوقين في حلقة تحفيظ القرآن

يشار إلى أن تجمع المزيريب تعرض لقصف .المخيم منها للتخفيف من اآلثار النفسية على أبناء
البراميل المتفجرة بين الحين واآلخر وراح ضحيتها العشرات من أبنائه، كما يعاني األهالي من 
أوضاع معيشية قاسية، حيث يشتكي األهالي من وانتشار البطالة بينهم وغالء أسعار المواد 

 .الكهربائي واالتصاالت أليام وفترات زمنية طويلة الغذائية والمحروقات، واستمرار انقطاع التيار

 
 معتقلون

 ،في جديدة عرطوز يوم أمس" بشار محمد أسعد " اعتقلت قوات األمن السوري الطالب الجامعي 
وهو من أبناء عشيرة الصبيح في مخيم خان الشيح، يشار إلى أن حواجز النظام السوري في 
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ووثقت .أبناء مخيم خان الشيح وتمارس التدقيق عليهمجديدة عرطوز قامت باعتقال العديد من 
 .معتقاًل من أبناء المخيم في السجون السورية 02مجموعة العمل أسماء 

 
 افراج

وردت أنباء لمجموعة العمل عن إفراج قوات األمن السوري عن الناشط في الهالل االحمر 
 .يوماً  01دام أكثر من  بعد اعتقال" جمال حماد"الفلسطيني ومدير مشفى فلسطين سابقًا 

يأتي ذلك بعد اطالق عدة مناشدات للهيئات والمنظمات وكافة المسؤولين الفلسطينيين من أجل 
العمل على إطالق سراحه، وكان أصدقاء حماد 
استطاعوا تهريبه من مشفى فلسطين إلى حاجز 
النظام السوري والقيادة العامة على مدخل المخيم 

اليرموك أوائل نيسان عقب اقتحام داعش لمخيم 
ليتم اعتقاله من قبل فرع األمن  ،1122/ أبريل

يشار إلى أن األمن ( فرع فلسطين)السوري المسمى 
السوري يواصل اعتقال العديد من الكوادر الطبية 

عالوة  ،وتم تصفية العديد منهم تحت التعذيب في السجون ،واإلغاثية العاملة في مخيم اليرموك
والتي قضى خاللها  ،مشفى فلسطين وفايز حالوةو  المخيم كمشفى الباسل على استهداف مشافي

 .األجهزة الطبيةو  عدد من الكوادر الطبية واإلسعافية مع دمار في البناء والمستلزمات
من أبناء مخيم خان الشيح، وذلك بعد " حمادة زياد المصلح"إلى ذلك ُأفرج األمن السوري عن 
 .راعتقال دام ألكثر من خمسة أشه

 
 لبنان

قام حاجز الجيش اللبناني على مدخل مخيم عين الحلوة باعتقال عدد من الالجئين الفلسطينيين 
السوريين، في مدينة صيدا بحجة انتهاء إقامتهم، حيث تم احتجازهم دون معرفة مصيرهم، فيما 

الالجئين أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في مخيم عين الحلوة أن عدد 
الفلسطينيين السوريين الذين تم اعتقالهم على حاجز مخيم عين الحلوة بتهمة انتهاء اإلقامة تجاوز 

حسان أحمد علي، "، و"يسرى أكرم حسين" الجئًا، عرف منهم، الالجئة الفلسطينية السورية  11
رفة اسمها ، وامرأة من بيت العال لم يتسن لمراسلنا مع"عصام سويد"، و"سعدي أحمد سعدي"و

 .األول
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هذا األمر أثار حالة من القلق والتوتر بين فلسطينيي سورية المهجرين إلى مخيم عين الحلوة 
عائلة، وذلك خوفًا من اعتقالهم وترحيلهم إلى سورية، ما جعلهم  2011والبالغ تعدادهم حوالي 

 .ادي عليهمحبيسي المخيم وحَد من حرية حركتهم وتنقالتهم مما سيزيد من العبء االقتص
يونيو الجاري أكثر من _حزيران / 21الجدير ذكره أن األمن العام اللبناني كان قد اعتقل يوم 

تسعة الجئين فلسطينيين سوريين في مدينة طرابلس بحجة انتهاء إقامتهم، حيث تم احتجازهم 
 .ومن ثم أطلق سراحهم الحقًا بعد أن تعهدوا بتجديد اإلقامات

 
 2102/ حزيران ــ يونيو 22الفلسطينيون في سورية إحصائيات وأرقام حتى الالجئون 

الجئًا في ( 21،101)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  01 •
الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 1111)الجئًا في لبنان، ( 22311)األردن و

 .1122لغاية فبراير " األونروا"
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 31) أكثر من •
ضحية ( 390)معتقل و( 091)بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل  •

 .قضوا تحت التعذيب في السجون السورية
على المخيم لليوم  استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة: مخيم اليرموك •

يومًا ( 102)يومًا، والماء لـ ( 192)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 112)
 .ضحية( 211)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 111)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : بينةمخيم الس •
 .يومًا على التوالي( 201)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 109)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .نيهمن مبا%( 11)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 031)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


