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 "سورية شمالي بلوط دير مخيم قرب غرقا ً اليرموك مخيم مهجري أحد وفاة"

السوري الشمال في المهجرة الفلسطينية للعائالت أسرية بطاقات إصدار  

اتجاههم األونروا تقصير من يشتكون األردن في سورية فلسطينيو 

الحدود كسر بجمعة يشاركون إدلب في الفلسطينيون المهجرون 

العالمي القدس يوم يحيون النيرب مخيم أهالي 

التوالي على للثاني للعام" طروية رضا سعيد" اعتقال يواصل السوري األمن 



 

 التطورات آخر

  غرقا   السوري، الشمال إلى اليرموك مخّيم من المهجر شهابي طارق الفلسطيني الالجئ توفي
 دير" مخّيمي بين الفاصل النهر في المرتفعة الحرارة درجات من هربا   السباحة محاولته أثناء
 . الشمالي حلب بريف" عفرين" من القريبين" المحمدية"و" بلوط

 
 من أنفسهم عن للتخفيف عفرين نهر في بالسباحة والمحمدية بلوط دير مخيمي أهالي ويقوم هذا

 .يقطنوها التي الخيام حر ومن األيام، هذه وسورية المنطقة تجتاح التي المرتفعة الحرارة درجات

 مع بالتعاون المؤقتة، السورية للحكومة التابعة المدنية للشؤون العامة اإلدارة أعلنت  ذلك إلى
 أنها المنصرم/ مايو 03 الخميس يوم  السوري، الشمال في الفلسطينيين الالجئين توثيق مركز
 دمشق وجنوب اليرموك مخيم من المهجرة الفلسطينية للعائالت أسرية بطاقات إصدار ستبدأ

 .  وألطفالهم لهم القانونية الحماية تأمين بهدف وذلك السوري، الشمال إلى الشيح خان ومخيم



 

 
 تصريح في السوري، الشمال في الفلسطينيين الالجئين توثيق مركز مدير قال جانبه من

 عائلة 0033  يقارب ما معاناة نتيجة جاء أسرية، بطاقات منح فكرة إن": العمل مجموعة"لـ
 بمتابعة المعنية الرسمية وغير الرسمية المؤسسات غياب ِمن السوري، الشمال في فلسطينية
 والمدنية الشخصية حقوقهم تأمين في يكمن البطاقات تلك استصدار أهمية أن موضحا   شؤونهم،
 حقوقهم على والحفاظ السوري، الشمال في الحياتية أمورهم لتسيير الالزمة الثبوتيات ومنحهم
  الفلسطينية هويتهم طمس وعدم ديارهم إلى العودة في بحقهم متمسكين كالجئين القانونية
 . السوري المجتمع في وذوبانهم

 وتشغيل غوث وكالة وتقصير إهمال من األردن في سورية فلسطينيو يشكو األردن في أما
 واإلغاثية، المالية بالمساعدات يتعلق فيما وخاصة اتجاههم،( األونروا) الفلسطينيين الالجئين
 األونروا توزعه الذي المالي المبلغ أن اإلنساني العمل مجال في الناشطين أحد افادة وبحسب

 أوضاعهم على سلبا   ذلك أنعكس مما الحياة، متطلبات من بسيط جزء يسد وال كافي غير عليهم
 وجود وعدم بينهم البطالة وانتشار الغالء  من الالجئون يعاني كما أصال ، المتدهورة االقتصادية

 . الحرب تلك بسبب أعمالهم فقدوا قد معظمهم أن حيث منه، يقتاتون ثابت مالي مورد



 

 
 أمام االعتصامات من العديد نظمت األردن إلى سورية من المهجرة الفلسطينية العائالت وكانت

 السياسية على احتجاجا   عمان، في( األونروا) الفلسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة مقر
 طالبوا نحوهم، الغوث وكالة تتبعها التي والتعليمية واإلغاثية الطبية المجاالت كافة في التقشفية
 السوريين، للفلسطينيين المقررة الشهرية المساعدات صرف المتضمنة مطالبهم بتلبية خاللها
 طارئة مساعدات صرف الماء، الكهرباء وفواتير محروقات وبدل المنازل إيجار بدل صرف

 .الوكالة من المقدمة المساعدات وزيادة الصعبة، للحاالت

 الشيح وخان اليرموك مخيمي من المهجرون الفلسطينيون الالجئون شارك مختلف سياق في
 قرب الجمعة، اليوم نظمت التي" الحدود كسر جمعة" بمسيرة السوري الشمال إلى دمشق وجنوب
 العمل أجل من اإلنسان حقوق ومنظمات المتحدة األمم لحث وذلك السوري، التركية الحدود

 أنها كما السوري، الشمال مناطق على القصف لوقف وروسيا، السوري النظام على للضغط
 التي المجازر هذه أمام وتخاذلكم صمتكم استمر حال في أنه مفادها الدولي للمجتمع رسالة تشكل

 تركيا إلى الهجرة موجات خالل من ذلك ثمن ستدفعون فأنكم إدلب في المدنيين بحق ترتكب
 . األوربية والدول

 



 

 مع والمصير الدم وحدة على الحدود كسر بجمعة المشاركون الفلسطينيون الالجئون أكد بدورهم
 بين يفرق ال مدينة تلك يطال الذي القصف أن إلى منوهين إدلب، مدينة في السوريين أهلهم
 . سوري أو فلسطيني بين وال مسلح، أو مدني

 جابت في مسيرة  حلب مدينة في الفلسطينيين لالجئين النيرب مخيم أهالي نظم أخرى جهة من
 الثوابت على المسيرة خالل األهالي أكد حيث العالمي، القدس يوم بمناسبة المخيم وحارات أزقة

 القدس وعاصمتها فلسطين تحرير حتى المقاومة خيار سيما ال والقومية، واإلسالمية الوطنية
 .التضحيات وغلت الزمن طال مهما ديارهم الى الفلسطينيين الالجئين عودة وحق الشريف،

 
 رمضان شهر من جمعة آخر في ،"العالمي القدس يوم" واإلسالمي العربي العالمان ويحيي هذا

 الفلسطينيين، ضد المتواصلة االحتالل كيان بجرائم وتنديدا   الفلسطيني، للشعب نصرة المبارك
 القرن لصفقة ورفضا   المحتلة، القدس مدينة ضد اإلسرائيلية للمخططات بالتصدي وللمطالبة
 .األمريكية

 

 



 

 للسنة" طروية رضا سعيد" الفلسطيني الالجئ اعتقال السوري النظام يواصل ذلك غضون في
 بعد 7302 مايو/ أيار  – 0 يوم اعتقاله تم حيث مصيره، معرفة دون التوالي على الثانية

 ترد ولم سورية، وسط بحماة العائدين مخيم في السوري النظام عناصر قبل من منزله مداهمة
 .اعتقاله منذ عنه معلومات

 
 الفلسطينيين، المعتقلين عن والمعلومات الرسائل من العديد تتلقى العمل مجموعة أن إلى يشار
 على بالتكتم السوري النظام استمرار ظل في التوثيق صعوبات من الرغم على تباعا   توثيقها ويتم

 معتقال  ( 0201) اآلن حتى المجموعة ووثقت اعتقالهم، وأماكن وأسمائهم المعتقلين مصير
  .نساء( 031) منهم السوري النظام سجون في فلسطينيا  


