
 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات 

 : آخر التطورات

 1970العدد: 
27-03-2018 

"اليرموك مخيم في" الشام تحرير" مناطق اقتحام لعملية يجهز" داعش 

اليرموك مخيم أزمة إنهاء سبل المجيد عبد مع تبحث المصالحة لجنة 

سنوات 5 قرابة منذ" طوق أبو أحمد" الفلسطيني اعتقال يواصل السوري النظام 

الغذائي لألمن يفتقرون سورية في الفلسطينيين من% 95: األورومتوسطي. 

 

 "المجاورة البلدات في اليرموك مخيم نازحو يعيشها صعبة إنسانية أوضاع"



 

 آخر التطورات: 

 مخيم من نزحت التي الفلسطينية العائالت مئات أن دمشق جنوب في العمل مجموعة مراسل أفاد
 االشتباكات، واستمرار القصف بسبب مؤخرًا،( ببيال – سحم بيت – يلدا) بلدات إلى اليرموك
 .لها مناسباً  مأوى تأمين عدم نتيجة مزرية إنسانية أوضاعاً  تعيش

 
 وتم عائلة،( 044) إلى( 044) بين ما يتراوح النازحة العائالت تلك عدد أن إلى مراسلنا أشار
 مضيفاً  والناشطين، المؤسسات بعض قبل من للسكن صالحة غير تعد منازل في منها جزء تأمين
 من عدد استطاع فيما لها، ومعارف أقارب من استقبالها تم العائالت من اآلخر الجزء أن

 .المنزلية واألدوات األغراض بعض يحتوي مسكن إيجاد العائالت

 إخراج من منعهم بسبب مأساوية، معيشية ظروفاً  تشتكي النازحة العائالت أن على مراسلنا وشدد
 إخراج عائلة، لكل داعش تنظيم عناصر سمح حيث المجاورة، البلدات إلى المخيم من احتياجاتهم

 .واحد شتوي وغطاء واحد كيس تتجاوز ال التي األلبسة بعض

 في مؤقت مسكن على الحصول من يتمكنوا لم عائلة 00 إلى 04 من هناك أن مراسلنا وأوضح
 .فيه األوضاع خطورة من بالرغم المخيم إلى العودة على أجبرهم الذي األمر المجاورة، البلدات



 

 يجهز" داعش" الدولة تنظيم أن دمشق، جنوب العمل مجموعة مراسل أفاد آخر، جانب من
 .المحاصر اليرموك مخيم في" الشام تحرير هيئة" سيطرة لمناطق اقتحام لعملية

 خطوط على عناصره ويحشد ،مجنزر وتركس مدرعات استقدم التنظيم أن مراسلنا وأضاف
 القتال، محاور على قناصته نشر كما جديدة، اقتحام لعملية تجهيزاً  الشام تحرير هيئة مع التماس
 الشمال إلى اليرموك من الخروج الشام تحرير هيئة نية عن تواردت التي األنباء بعد وذلك

 .السوري

 
 مقاتلو بموجبه سيخرج الذي االتفاق أن أمس يوم كشف اإلنسان لحقوق السوري المرصد وكان

 أحد في ويضم المدنيين، من لالتفاق والرافضين وعوائلهم" الشام تحرير هيئة"و" الرحمن فيلق"
 الذي الجزء من وعوائلهم الشام تحرير هيئة صفوف في المقاتلين نقل المعلنة، غير بنوده

 الخارجين مع السوري الشمال إلى دمشق، العاصمة بجنوب اليرموك مخيم في عليه يسيطرون
 ".الشرقية دمشق غوطة في الجاري االتفاق هذا ضمن

 وتنظيم الشام تحرير هيئة بين االشتباكات نتيجة والتوتر القلق من حالة اليرموك مخيم ويشهد هذا
 إضافة ،"الشام تحرير هيئة" سيطرة مناطق حساب على" داعش" تنظيم تقدم ومحاوالت ، داعش

 .دمشق جنوب المسلحة المعارضة مجموعات مع المتقطعة المواجهات إلى



 

 لمقر زياراتها خالل الجنوبية والمنطقة اليرموك في الوطنية المصالحة لجنة بحثت السياق، وفي
 آخر 3/ 50 األحد أمس أول ،"المجيد عبد خالد" الفلسطينية المقاومة قوى تحالف سر أمين

 المسلحة المجموعات انسحاب أجل من الجهود تكثيف وسبل اليرموك، مخيم في التطورات
خالئه المخيم من" الشام تحرير هيئة" ،"داعش"  .نهائي بشكل السالح من وا 

 
 من المعنية والجهات الفلسطينية الفصائل بين التنسيق آلية عن للحديث المجتمعون تطرق كما
 في المتواجدة النصرة جبهة عناصر وترحيل النسحاب تتخذ التي والترتيبات السوري، النظام قبل

 .عائالتهم مع اليرموك مخيم

 أجل من الشام تحرير وهيئة داعش، تنظيم مع اتفاقيات عدة أبرم النظام أن بالتنويه الجدير
 النجاح لها يكتب لم المبادرات تلك جميع أن إال السوري، الشمال إلى اليرموك من خروجهم
 في( سابقاً  النصرة) الشام تحرير وهيئة وفصائل السوري النظام بين أبرم الذي االتفاق باستثناء

خراج بإجالء القاضي األربع، المدن باتفاق يعرف ما ضمن 5402 مايو شهر  هيئة جرحى وا 
 شمال إدلب مدينة إلى دمشق السورية العاصمة جنوبي اليرموك مخيم من وذويهم الشام تحرير
 . سورية

 منذ( " عاماً  33" )طوق أبو أحمد"  يالفلسطين الشاب اعتقال السوري النظام يواصل ذلك، إلى
 قوات شّنتها عشوائية اعتقاالت بحملة اعتقاله تم حيث اللحظة، وحتى 5403 -9-0 تاريخ



 

 مخيم أبناء من وهو اللحظة، تلك منذ معلومات أي عنه ترد ولم الرمل، مخيم أول في النظام
 .الالذقية في الفلسطينيين لالجئين الرمل

 
 الفلسطينيين من% 90 أن اإلنسان، لحقوق األورومتوسطي المرصد قال آخر، موضوع وفي

 اإلنسـانية للمسـاعدات ماسة حاجـة في بالتالي وهم الغذائي، لألمن يفتقرون سوريا فـي الموجودين
 الالجئين بين البطالة معدل يبلغ فيما للغاية، ضعفاء أو كضعفاء يصنفون% 93 وأن المستمرة،

 %.0525 سوريا في الفلسطينيين

 حمل السوريين الفلسطينيين الالجئين معاناة عن المرصد أصدره جديد توثيقي تقرير في ذلك جاء
 اإلنسانية والظروف التشرد واقع على الضوء يسلط ،"تتجدد هجرات.. سوريا فلسطينيو"  عنوان

 واللجوء التشرد حالة التقرير يرصد كما الجديد، الشتات بالد في سوريا لفلسطينيي المتدهورة
 في الفلسطينيين الالجئين ضحايا عدد تجاوز حيث استهدافهم، ظل في سوريا لفلسطينيي المتكرر
 والبالغ سوريا في الفلسطينيين الالجئين عدد إجمالي بين من الجئ، 3044 من أكثر سوريا
 .الجئ ألف 050



 

 
 فلسطينيو يعيشها العالم في لالجئين األصعب تكون ربما إنسانية أوضاعاً  أن إلى التقرير وأشار
 وعديمو الثانية للمرة الجئون أنهم سيما ال سوريا، في المدمرة الحرب من سنوات 2 ظل في سوريا

 .توجهوا كيفما موصدة وأبواباً  متجددة مآسي يواجهون يجعلهم ما الجنسية،

 إفريقيا وشمال األوسط الشرق قسم برئيس األسبوع هذا سيلتقي فريقه أن إلى األورومتوسطي ونّوه
 لمناقشة( UNHCR) الالجئين شؤون ومفوضية اإلنسان لحقوق السامية المفوضية من كل في

 عليهم، الحرب آثار وطأة من للتخفيف الممكنة والسبل اسوري من الفلسطينيين الالجئين أوضاع
 الدول إلى لجؤوا الذين أو ألفًا، 500 قرابة وعددهم سوريا، داخل نزحوا الذين ألولئك بالنسبة سواء

 .ألفاً  004 قرابة وعددهم أوروبا، إلى أو لها المجاورة

 التقرير هدف إن: "األورومتوسطي للمرصد القانوني المستشار عادل، إحسان قال جانبه من
 إما سوريا داخل في فهو السوري، الفلسطيني يواجهها التي المتجددة المأساة على الضوء تسليط
 أو يصعب أماكن في عالقون منهم% 03و نازحون سوريا فلسطيني مجموع من% 05) نازح

ذا مستهدف، أو( إليها الوصول يستحيل  أمامه، موصدة األبواب يجد سوريا من الخروج حاول وا 
 - جنسية يملكون ال كونهم أراضيها إلى هؤالء بدخول السماح ترفض الدول من الكثير أن حيث

 ".الثانية للمرة الجئون



 

 مفوضية خاص وبشكل المعنية، المتحدة األمم وكاالت مع نتدارس أن نريد: "عادل وأضاف
 الالجئين، هؤالء أجل من عمله الممكن ما اإلنسان لحقوق السامية والمفوضية الالجئين شؤون
 أو األونروا، وكالة موازنة في الحاصل التقليص مع خصوصاً  لهم، المساعدات تقديم لجهة سواء
 الالجئين تجاه تمارسها التي والضغوطات للتجاوزات حد ووضع المعنية الدول مع التواصل لجهة
 يخص فيما الشمل طلبات انتظار فترات تقليص على كذلك والعمل أمامهم، اللجوء باب وفتح

 ".قانونية بطرق إليها للجوئهم آمنة طرق وتوفير أوروبا في سوريا من الفلسطينيين الالجئين

 2102مارس  -آذار  26فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( 002الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )( حصيلة 3050• )
 امرأة.

( 040( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )0023• )
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 
 ( على التوالي.0200) يومه

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 540• )
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 0009انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر )• 
 ( يومًا.0559)

( يومًا، ودمار أكثر من 003نظامي منذ أكثر من )يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش ال• 
 % من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي.54

، في حين يقدر 5400( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 50حوالي )• 
( ألف، وفي مصر 02( ألف، وفي األردن )30عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.5ركيا )( آالف، وفي ت0)

 


