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 عن الحديث وسط اليرموك مخيم تسود والقلق الترقب من حالة"

 "داعش" النسحاب تحضيرات

 

 
 

  ممتلكاتهم إلى بالعودة لهم يُسمح لم الحسينية مخيم سكان من%( 04) ناشطون 

 ومنازلهم

 3 من أكثر منذ" عمر باسل" الفلسطيني الممرض اعتقال يواصل السوري األمن 

 أعوام

 بمطار فلسطينية مسنة تحتجز اللبنانية السلطات: سورية فلسطينيي دخول منع بحجة 

 الحريري رفيق

 

 

 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 التطورات آخر

 وانتظار والترقب القلق من حالة الفلسطينيين لالجئين اليرموك مخيم سكان من تبقى من يعيش
 الدولة تنظيم إعالن بعد خاصة بها، يمرون  التي المستقرة غير األوضاع بسبب مجهول مصير

 سورية، شرقي سيطرته أماكن إلى المخيم من القادمة القليلة األيام خالل الخروج عزمه" داعش"
 لهم قسرية تهجير عملية من آخرون  تخوف فيما اإلعالن، هذا بمصداقية السكان شكك حيث
 الشيح، خان مخيم سكان مع حصل كما المخيم إلى السوري  النظام قوات دخول بعد إدلب نحو
 تشمل قد جديدة عسكرية لعملية يحضر" داعش" تنظيم أن منهم اآلخر البعض اعتبر ذلك إلى

 .دمشق جنوب بلدات

 
 عملية تأجيل حول السكان بين تسري  شائعات هناك إن العمل مجموعة مراسل قال جانبه من

 هذه نشر أصحاب هم التنظيم مقاتلي أن   منوها   دمشق، جنوب من" داعش" تنظيم خروج
 بأقل تباع والتي المنطقة أسواق في للبيع يعرضونها التي البضائع أسعار رفع بهدف الشائعات
 .األسعار

 وأكد ،المخيم في مقراتهم بعض بإخالء االثنين أمس يوم قاموا" داعش" تنظيم مسلحي أن يذكر
 شوهد فيما لعناصره، ميداني مشفى كانت التي السوار صالة التنظيم عناصر إخالء عيان شهود

 .األسود الحجر باتجاه التنظيم مقاتلي من أعداد انسحاب
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 أن سورية، فلسطينيي أجل من العمل لمجموعة فلسطينيون  ناشطون  أكد مختلف، موضوع وفي
 ُيسمح لم دمشق، بريف الفلسطينيين لالجئين الحسينية مخيم سكان من%( 04) من يقارب ما
 .اليوم حتى النظامي الجيش قبل من وممتلكاتهم منازلهم إلى بالعودة لهم

 التابعة المجموعاتو  النظامي الجيش قبل من المنع بين ما بالعودة منعهم أسباب تتفاوت حيث
 المخيم بمداخل تتحكم التي النظامي الجيش حواجز على االعتقال من األهالي وتخوف له،

 .ومخارجه

  أغسطس/ آب 61 يوم شهد دمشق، ريف في الفلسطينيين لالجئين الحسينية مخيم أن ُيشار
 النظامي الجيش مارسه الذي المنع بعد وذلك إليه، الفلسطينية العائالت بعض عودة بدء 5462
 .العامين يقارب لما عنه النازحين سكانه على

 باسل" الممرض الفلسطيني الالجئ اعتقال السورية األمنية األجهزة تواصل آخر، سياق وفي
 المجتهد مشفى في يعمل وكان اللحظة، وحتى 5468/ 8 /7 تاريخ منذ( عاما   83" )عمر حسن

 جهة إلى اقتياده وتم للمشفى، السوري  األمن عناصر مداهمة أثناء اعتقاله وتم دمشق، بالعاصمة
 .اعتقاله ظروف أو مكان عن معلومات أي عنه ترد ولم مجهوله،
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 وتتكتم الفلسطينية الطبية الكوادر من مجموعة تعتقل السوري  النظام أمن أجهزة أن إلى يشار
 الطبي العمل تقديم بسبب سجونها، في التعذيب تحت منهم عدد قضى فيما مصيرهم، على

سعاف المخيم ألبناء واإلنساني  6148 العمل مجموعة ووثقت المجاورة، المناطق من الجرحى وا 
 .مصيرهم على يتكتم األمن يزال ال فلسطينيين معتقلين

 السلطات احتجاز عن أنباء سورية فلسطينيي أجل من العمل لمجموعة وردت فقد لبنان، في أما
 عبر اللبنانية األراضي وصولها بعيد وذلك" سخنيني ميسر" السورية الفلسطينية للمسنة اللبنانية
 .الحريري  رفيق مطار

 
 فيما سورية، إلى الوصول بهدف السعودية من قادمة كانت" سخنيني ميسر" فإن لناشطين ووفقا  
 .أراضيه إلى السوريين الفلسطينيين دخول يمنع لبنان أن المطار في السلطات حجة كانت

 موقع صفحات عبر سورية دخول بهدف السعودية من القادمة الفلسطينية المسنة ناشدت وبدورها،
 أجل من التدخل لبنان، في الفلسطينية والفصائل والسفارة التحرير منظمة االجتماعي التواصل
 .سورية إلى اللبنانية األراضي بعبور لها والسماح عنها اإلفراج
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 2102مايو / أيار 23رية إحصائيات وأرقام حتى سو  فلسطينيو

 (8246 ) حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
 .امرأة( 016)

 (6148 ) معتقلين فلسطينيين في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم
 .امرأة( 99)

 القيادة العامة على مخيم اليرموك  –الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  حصار
 .على التوالي( 6040)يدخل يومه 

 (691 )  تغذية والرعاية الطبية بسبب ال والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص الجئا
 .الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك

 يوما  وعن مخيم اليرموك منذ ( 6682)المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر  انقطاع
 .يوما  ( 931)

 يوما ، ( 6079)مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ  أهالي
 .أيام( 568)منذ أكثر من والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي 

 في حين 5461ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ( 32) حوالي ،
ألف، ( 67)ألف، وفي األردن ( 86)يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي 

 .آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري ( 3)آالف، وفي تركيا ( 1)وفي مصر 


