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بعيد ترحيله من تركيا، األمن اللبناني يرحل الالجئ الفلسطيني "لؤي "
 "إلى سورية وسط مخاوف على مصيرهرحمة" 

 

 
 

 وفاة الالجئ "عدنان عثمان" بسبب تأخر إجراء عمليته الجراحية في لبنان •

 تنظيم "داعش" يفاوض "هيئة تحرير الشام" في مخيم اليرموك وسط اشتباكات على أطرافه •

 تحديد موعد خروج طالب مخيم اليرموك في المرحلة الثانوية من جنوب دمشق •
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 آخر التطورات

أكدت مصادر لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قيام األمن العام اللبناني بترحيل الالجئ 
الفلسطيني "لؤي رحمة" إلى الحدود السورية، متجاهاًل بذلك جميع المخاطر التي قد يتعرض لها الالجئ 

 بعد دخوله األراضي السورية.

لشهر، وذلك خالل مروره عبر تركيا متجهًا إلى "لؤي رحمة" كان قد احتجز في مطار أتاتورك لحوالي ا
ليبيا، حيث تم احتجازه من قبل األمن التركي الذي أبلغه أنه ال يحمل فيزا دخول إلى ليبيا، ووفقًا ألقارب 
"لؤي" فإن أحد ضباط األمن التركي في المطار كان قد هدده إن طلب ترحيله من لبنان إلى تركيا في 

 بترحيله خارج لبنان عند وصوله إلى لبنان.حال قام األمن اللبناني 

 
وبعيد وصول "لؤي" إلى لبنان قام عناصر األمن اللبناني بترحيله نحو الحدود السورية دون أخذ الحالة 

 النفسية للؤي بالحسبان، وبالرغم من المخاطر التي قد يتعرض لها عند دخول سورية.

ت قد نشرت مناشدات "لؤي رحمة" للسلطات يشار أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كان
 التركية والسفارة الفلسطينية في أنقرة والتي طالب فيها عدم ترحيله إلى لبنان.

حيث تم  ،الجدير ذكره أنها ليست المرة األولى التي يتم ترحيل الجئين فلسطينيين سوريين من تركيا
بعيد ترحيل من مطار أتاتورك بعد أن  ترحيل الالجئ "باسل عزام" والذي قضى في األراضي السورية

 أمضى أربعة أشهر محتجزًا في المطار.
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وفي وجه آخر لمعاناة الالجئين الفلسطينيين من سورية، توفي يوم أمس الالجئ الفلسطيني "عدنان 
عثمان" في لبنان، وذلك قبيل موعد أجراء عملية في القلب، والتي تأخرت بسبب عدم القدرة على تأمين 

 لعالج في الوقت الالزم.كلفة ا

عدم تجاوب و  حيث تأمنت تكلفة العالج بعد مناشدات أطلقتها عائلة المتوفى، إال أن تأخر جمع المبلغ
 الجهات المسؤولة عن الالجئين الفلسطينيين أدى إلى تأخير موعد العملية.

 
وبحسب زوجة "عدنان عثمان" فإن زوجها قد أصابته منذ عدة أيام ذبحة قلبية اضطروا على أثرها 
اسعافه إلى مشفى الهمشري بمدينة صيدا، حيث أدخل إلى العناية المشددة وبقي فيها مدة ثالثة أيام، بعد 

وجي يعاني من انسداد ذلك تم نقله إلى مشفى دالعة إلجراء عملية "التمييل"، حيث أخبرنا األطباء أن ز 
الشريان الرئيسي للقلب، وتضرر كهرباء القلب نتيجة اصابته باألزمة القلبية، وأنه بحاجة إلى تركيب 

 بطارية ليستعيد عافيته وحياته بشكل طبيعي.

مشيرة إلى أن إدارة المشفى أبلغتها أن موعد العملية التي سيخضع لها زوجها قد تم تحديده يوم االثنين 
 ألف دوالر، إال أن صعوبة تأمين المبلغ حالة دون ذلك. 15الجاري بكلفة أب  21

ُيشار أن االستشفاء ُيشكل أحد أبرز التحديات والمشكالت التي يواجهها المهجرين الفلسطينيين السوريين 
والسوريين في لبنان، فيما ال تزال المعاناة من نقص الخدمات االستشفائية كبيرة، خصوصًا بعد ضعف 

 اط المنظمات والهيئات المحلية، إثر استمرار الحرب في سورية.نش

إلى ذلك، أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق دخول وفد من تنظيم الدولة "داعش" إلى مناطق 
 سيطرة "هيئة تحرير الشام" في مخيم اليرموك.
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خيم اليرموك مع "هيئة وأضاف مراسلنا أن وفد التفاوض يحمل شروطًا اهمها فك ارتباط المقاتلين في م
تحرير الشام" وعدم قنص عناصر داعش وفض االشتباكات معهم، مقابل تخفيض وتيرة الحصار عن 

 منطقتهم.

فيما ال يزال تنظيم الدولة "داعش"، يواصل تضييق الخناق على أهالي ساحة الريجة وشارعي حيفا 
رير الشام "فتح الشام سابقًا" من وصفورية غرب مخيم اليرموك، تحت ذريعة خضوعهم لسيطرة هيئة تح

 خالل استمراره بفرض حصار على تلك المنطقة.

يأتي ذلك، وسط اشتباكات عنيفة جرت أمس األول بين تنظيم "داعش" وفصائل المعارضة على محور 
عناصر مع سالحهم من  3مخيم اليرموك وبلدة يلدا جنوب دمشق، فيما وردت أنباء لمراسلنا عن انشقاق 

 اعش" وتوجههم إلى يلدا."د تنظيم

وكان تنظيم "داعش" قد قام في اآلونة األخيرة بتجنيد أبناء مخيم اليرموك وجنوب دمشق للقتال في 
 صفوفه.

داعش" يفرض سيطرته على أجزاء كبيرة من مخيم اليرموك، في حين  -ُيشار إلى أن "تنظيم الدولة
في  2016ابريل  –نيسان  6فتح الشام سابقًا( منذ هيئة تحرير الشام )و  تتواصل االشتباكات بين التنظيم

 .حارات اليرموك، والتي أدت إلى قضاء وجرح عدد من المدنيين وتضييق الخناق عليهم

في غضون ذلك، قال مسؤول ملف التعليم لطالب مخيم اليرموك "وليد الكردي" أنه تم تحديد يوم السبت 
وي من أبناء مخيم اليرموك لتادية امتحانات السبر في المقبل موعد خروج طالب األول والثاني الثان

 .مدارس العاصمة دمشق
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دمشق ووكالة  -وأضاف الكردي أن خروج الطالب جاء باشراف الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين 
صباحًا،  8الغوث الدولية على أن يتم تجمع الطالب في مدرسة الجرمق صباح يوم السبت الساعة 

 رة أصطحاب الطالب لصورة مصدقة عن الشهادة اإعدادية وأربع صور شخصية.منوهًا إلى ضرو 

يذكر أن الحركة التعليمية جنوب دمشق لم تتوقف على الرغم من المعوقات الكبيرة التي تعترض أبناء 
 .المخيم، في حين يتم خروج الطلبة من المنطقة الجنوبية بعد التنسيق وموافقة األجهزة االمنية السورية

 

 2017أغسطس  –آب  26لسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى ف

( 462( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3560) •
 امرأة.

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

 ( على التوالي.1500يومه )
( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 197) •

 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.
اليرموك منذ  ( يومًا وعن مخّيم1237انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 ( يومًا.1077)
( يومًا، والمخّيم 1573أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 ( يومًا.326يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •

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


