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 "روسيا تبحث عن رفات إيلي كوهين يف مخيم اليرموك"

 ة السويد في لبنان: الموارد غير كافية لعودة الناس إلى مخيم اليرموك • سفار

 • سقوط قذائف على المزيريب واشتباكات تخلف قتلى 

 • هيئة علماء فلسطين تدعو إلى دعم فلسطينيي الشمال السوري

 • األمن السوري يخفي قسريًا الفلسطيني محمود الصعبي للسنة العاشرة



 

 آخر التطورات 

"إسرا إعالمية  مصادر  لالجئين  كشفت  اليرموك  مخيم  مقبرة  في  روسية  بحث  عمليات  عن  ئيلية" 

أيار/مايو    18الفلسطينيين بدمشق، عن رفات الجاسوس "اإلسرائيلي" "إيلي كوهين" الذي أعدم في  

في سورية بتهمة التجسس، كما أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي "بنيامين نتنياهو" أن عمليات    1965

 ورية جارية بالفعل هذه األيام. البحث عن رفات كوهين في س

" وفق مصادرها، أن السوريين سلموا الروس غرضًا شخصيًا تعود ملكيته  24وأشارت قناة "إسرائيل  

لكوهين، تم نقله إلى "إسرائيل" لفحصه، ومن الممكن أن يكون بقايا مالبسه، أو البعض من الوثائق  

 التي تخصه.

 

القناة عن مصدر مقرب   السياق، نقلت  السوريين قدموا  وفي  إن  الروسية،  العسكرية  المخابرات  من 

البحث، وهي  اليرموك لالجئين، بؤرة  المحيطة بمخيم  الروسية خرائط تفصيلية للمنطقة  للوحدات 

 المرة األولى التي يؤكد فيها مصدر روسي أن عمليات البحث جارية. 



 

على مخيم اليرموك للبحث عن جثث  طوقًا أمنيًا    2019وكانت القوات الروسية فرضت في آذار من العام  

"زكريا  "اإلسرائيلي"  الجندي  رفات  تسليم  عن  بعد  فيما  اإلعالن  وتم  مفقودين،  إسرائيليين  جنود 

 بومل" لالحتالل بعد العثور على رفاته في المقبرة القديمة بمخيم اليرموك. 

من األونروا لمخيم اليرموك  مع فريق    هامن جانب آخر، قالت سفارة السويد في لبنان، بعد زيارة وفد

قبل أيام، أن الموارد غير كافية لتغطية احتياجات الناس للعودة إلى حياتهم النابضة بالحيوية في 

 مخيم اليرموك، وذلك على الرغم من التمويل السخي من السويد وغيرها من الجهات المانحة لألونروا. 

ألف فلسطيني   160اليرموك الذي كان يسكنه    وأضافت السفارة في منشور لها على فيس بوك، أن مخيم

كان نابضًا بالحياة قبل الحرب في سورية، واليوم يكاد الدمار يغمر المنازل والمدارس الفارغة المنهارة،  

 وأن بضع مئات فقط من األسر المعيشية تسكن اليرموك اآلن.

طفل دون    200نين في المخيم  وأشارت السفارة بعد اطالع وفدها على أوضاع المخيم، أن من بين القاط

في   90عامًا، وجميع الطالب الفلسطينيين يلتحقون بالمدارس مع معدل انقطاع صفر وسجل   15سن  

 المئة، رغم التحديات الهائلة. 

 



 

بسقوط   العمل،  مجموعة  مراسل  أفاد  حيث  سورية،  جنوب  بلدة    3إلى  ضاحية  على  هاون  قذائف 

لعت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام ومسلحين سابقين  المزيريب مصدرها قوات النظام، فيما اند

 من المعارضة، في محيط بناء الري والطريق الواصل بين بلدتي اليادودة والمزيريب. 

األسلحة    االشتباكات  خالل  استخدمت  للنظام  التابعة  الرابعة  الفرقة  قوات  أن  المراسل  وأضاف 

استقدمت كما  والدبابات،  الهاون  وقذائف  الحواجز    المتوسطة  وأغلقت  المنطقة  إلى  إضافية  قوات 

 العسكرية، بعد وقوع قتلى وجرحى في قواتها. 

( قرابة  ويعيش  العائالت  1700هذا  من  المئات  لهم  يضاف  المزيريب  بلدة  في  فلسطينية  عائلة   )

 الفلسطينية النازحة عن مخيم درعا. 

إلى دعم فلسط والالجئين  في شمال سورية، دعت هيئة علماء فلسطين في سورية،  الشتات  ينيي 

أسبوع   بمناسبة  الهيئة  نظمتها  جماهيرية  خالل فعالية  وذلك  السوري،  الشمال  في  الفلسطينيين 

 القدس العالمي في بلدة أطمة بريف إدلب شمال سورية. 

 



 

فلسطينيي  أن  إعالمية،  لوسائل  السخيطة"  "معاذ  سورية  في  فلسطين  علماء  هيئة  رئيس  وقال 

الشمال السوري يؤكدون تمسكهم بحقهم في القدس والمسجد األقصى، رغم ما آلت لهم أحوالهم من  

التي يعيشها فلسطينيي سوريا لن تبعدهم  المآسي  إنسانية ومعيشية صعبة، وأن  نزوح ومعاناة 

 م. عن قضيته

وحضر الفعالية عشرات الالجئين الفلسطينيين والسوريين في الشمال السوري، وشخصيات ووجهاء  

من مدينة إدلب ومنظمات إنسانية، وأشارت الهيئة أن الفعالية جاءت بهدف نشر الوعي أمام األجيال  

 . 1948التي لم تعاصر قضية نكبة فلسطين وتبعاتها، من تهجير الفلسطينيين وتدمير قراهم عام 

في ملف المختفين قسريًا، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الفلسطيني " محمود الصعبي" من 

سكان مخيم الرمل في الالذقية للسنة العاشرة على التوالي، حيث اعتقل من قبل عناصر األمن السوري  

 . 16/8/2011أثناء اقتحامها ومداهمتها لمخيم الرمل يوم 

( معتقالت فلسطينيات منذ اندالع الحرب الدائرة 110ة األمنية السورية على أكثر من )هذا وتتكتم األجهز

في سورية، وليس هناك معلومات عن مصيرهم أو أماكن تواجدهم، فيما بلغت حصيلة المعتقلين  

 (. 1797الفلسطينيين اإلجمالية )

 


