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فلسطينيًا سوريًا خالل محاولتهم الهجرة غير  04األمن اللبناني يوقف "
 "النظامية إلى الدول األوروبية

 

 
 

 الجئ فلسطيني يقضي جراء قصف الطيران الحربي للغوطة الشرقية بريف دمشق 
  الوحيد ألبناء مخيم خان الشيح واشتباكات عنيفة على أوتوستراد استهداف المنفذ

 السالم

 توزيع مساعدات غذائية على أبناء مخيم اليرموك في يلدا 

  الحصار المتكرر لمنطقة قدسيا يزيد من معاناة مئات العائالت الفلسطينية النازحة
 للبلدة 

  اإلفراج عن أحد أبناء مخيم النيرب بحلب 

 السورية تعتقل وتتكتم على مصير مئات الالجئين الفلسطينيين في  األجهزة األمنية
 سجونها

  الجئاً سورياً في بحر إيجة 79إنقاذ 
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 ضحايا
من " إبراهيم فايز ديب" قضى الالجئ الفلسطيني

دنون متأثرًا بجراح أصيب بها جراء  خان أبناء مخيم
قصف الطيران الحربي لمنطقة الغوطة الشرقية بريف 
دمشق، مما يرفع عدد الضحايا الفلسطينيين الذين 

( 0303)قضوا منذ بداية األحداث في سورية إلى 
ضحية، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة 

 .العمل من أجل فلسطينيي سورية
 

 لبنان
الجئًا فلسطينيًا سوريًا بينهم  03بة المعلومات في قوى األمن الداخلي اللبناني، اعتقلت شع

أطفال ونساء يوم أمس، وذلك أثناء محاولتهم مغادرة مرفأ مدينة طرابلس بحرًا عبر مركب 
 .وبطريقة غير قانونية، إلى تركيا ومن ثم إلى الدول األوروبية

" شاهد" مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسانوفي اتصال هاتفي أكد الدكتور محمود حنفي 
لمراسل مجموعة العمل في لبنان أن مؤسسة شاهد تتابع أوضاع الالجئين الفلسطينيين المعتقلين 

إن السلطات اللبنانية وعدت بعدم تسليم أي شخص منهم إلى السلطات :"عن كثب، وقال
الحاالت يحتاج إلى اتخاذ اجراءاته السورية، وأضاف أن األمن العام اللبناني في مثل هذه 

القانونية للتعرف على تفاصيل القضية والوصول إلى المهرب الذي دبر تلك الرحلة، ونوه بأنه 
 .سيتم إطالق سراحهم فور استكمال تلك اإلجراءات التي تستمر ما بين يومين أو ثالثة أيام
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وقانونية مزرية في لبنان، تدفعهم  ُيشار أن فلسطيني سورية في لبنان يعانون أوضاعًا معيشية
إلى إيجاد سبل للهروب من ذلك الواقع بعدما فروا من ويالت الحرب السورية، حيث يبلغ عددهم 

 .ألف الجئ 04في لبنان حوالي 
 

 
 آخر التطورات

استهدفت قوات النظام السوري طريق خان الشيح زاكية بالرشاشات الثقيلة، تزامن ذلك مع 
دارت بين الجيش السوري ومجموعات المعارضة المسلحة على أوتستراد اشتباكات عنيفة 

خان الشيح الشريان الوحيد الذي يغذي أبناء المخيم مع استمرار -ويعتبر طريق زاكية.السالم
هو األخطر بالنسبة لألهالي حيث يتعرض دومًا الستهداف الجيش و  انقطاع جميع الطرق،

مخيم ضحايا خالل مرورهم عليه حتى أطلق أبناء المخيم السوري، وقد سقط العديد من أبناء ال
 ."طريق الموت"عليه اسم 

إلى ذلك بدأت مؤسسة جفرا توزيع دفعة جديدة من المساعدات اإلنسانية على أهالي مخيم 
وقالت المؤسسة أنها وزعت أكثر من " يلدا، ببيال، بيت سحم " اليرموك الذين نزحوا إلى بلدات 

 .م إدخالها عبر معبر بيت سحمحصة غذائية ت 3333

 
فيما ال يزال أبناء مخيم اليرموك يعانون أوضاعًا معيشية قاسية، في ظل غالء األسعار وانعدام 

على ( 023)الموارد المالية وتوقف األعمال الحرة في ظل الحصار المفروض عليهم لليوم 
ّسبب هجرة اآلالف من أبناء التوالي، باإلضافة إلى سيطرة داعش والنصرة على المخيم والذي 

 .المخيم إلى المناطق المجاورة
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عائلة فلسطينية نزحت من مخيم اليرموك  0333إلى ذلك معاناة مستمرة يعيشها ما يقارب 
والمخيمات األخرى إلى منطقة قدسيا بريف دمشق، وذلك جراء التدهور األمني الذي تشهده تلك 

يش النظامي بين الحين واآلخر، وكذلك بسبب ما المنطقة بين قوات المعارضة السورية والج
يقوم به الجيش النظامي من حمالت اعتقال ألبنائهم وا غالق للطرقات الواصلة بين بلدة قدسيا 
ومركز المدينة، ما انعكس سلبًا عليهم ودفع العديد من العائالت إلى النزوح مجددًا من منطقة 

 .قدسيا إلى مناطق داخل مدينة دمشق وريفها
ما من الناحية المعيشية، فقد طالبت المئات من العائالت الفلسطينية النازحة من مخيم اليرموك أ

إلى منطقة قدسيا، الجهات الفلسطينية والسورية بإيجاد حل لمأساتهم، من خالل فك الحصار 
دخال األغذية والطعام واألدوية إليه، وعودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم  .عن مخيم اليرموك وا 

هذه المطالبة نتيجة األوضاع والظروف المعيشية القاسية التي يعيشونها، والمتمثلة بغالء جاءت 
األسعار وانتشار البطالة بينهم، وكذلك بسبب عدم وجود دخل مادي ألغلب هذه العائالت التي 
اضطرت إلى استئجار بيوت بأسعار مرتفعة، ما سبب لهم أزمة اقتصادية ومادية فوق نكبتهم 

 .دانهم لبيوتهم وممتلكاتهم في المخيمات الفلسطينيةوفق
 

 إفراج
أفرجت األجهزة األمنية السورية عن الالجئ 

في العقد الخامس من أبناء " خالد عزام " الفلسطيني
مخيم النيرب، وذلك بعد اعتقال دام ألكثر من 
شهرين ونصف، إلى ذلك كانت مجموعة العمل قد 

معتقاًل من أبناء مخيم النيرب في سجون  00وثقت 
النظام السوري اليزال النظام يتكتم عن مصيرهم 
ويمارس كافة أشكال التعذيب على المعتقلين وفق 

 .شهادات بعض المفرج عنهم
 

 معتقلون
الجئ فلسطيني في  3433تواصل األجهزة األمنية السورية تكتمها على مصير أكثر من 

سجونها، على الرغم من المطالبات المستمرة باإلفراج عنهم والكشف عن مصيرهم، ووثقت 
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معتقاًل، بين طفل وامرأة وكبار في السن وأشقاء وآباء وأبناء وعائالت  670مجموعة العمل منهم 
 .اء المئات منهم تحت التعذيببأكملها، وتم قض

وتوزع المعتقلون على كافة المناطق والمخيمات السورية، حيث بلغ العدد األكبر للمعتقلين في 
معتقاًل، وفي  320معتقاًل، وفي مخيم اليرموك بلغت الحصيلة  303مخيم العائدين وتم توثيق 

 00حلب بلغ عددهم معتقاًل، أما في مخيم النيرب ب 332مخيم خان الشيح بريف دمشق 
 42معتقاًل، وفي حماة بلغ العدد في مخيم العائدين  70معتقاًل، وفي مخيم الرمل بالالذقية 

لى اآلن تتكتم األجهزة األمنية السورية عن  معتقاًل، وفي باقي المخيمات تم توثيق العشرات وا 
 .ممصيرهم، كما يتكتم ذوو المعتقلين خوفًا على حياتهم من بطش عناصر النظا

وتم التعرف ،الجئًا فلسطينياً  030ويتعرض المعتقلون لكافة أنواع التعذيب والتي قضى خاللها 
والجدير ذكره أن شهادات لمفرج عنهم  ،منهم خالل الصور المسربة لضحايا التعذيب 77على 

من السجون السورية تؤكد وجود رّضع في أحضان أمهاتهم من الالجئين الفلسطينيين في األفرع 
 .األمنية السورية

 
 تركيا

الجئًا  67أن خفر السواحل التركية تمكن من إنقاذ " األناضول"أفادت وكالة األنباء التركية 
وذلك خالل محاولتهم السفر إلى اليونان  ،واليتي آيدن وجناق قلعة سوريًا من الغرق قبالة سواحل

 .بطرق غير شرعية

 
وأوضحت الوكالة أن المياه بدأت بالتدفق في القارب، إثر حدوث ثقب بزورق مطاطي يتسع 

الجئًا على متن القارب، خالل  67لعشرين شخصًا، عقب فترة وجيزة من إبحارهم، حيث كان 
 .اليونانية، بطريقة غير شرعية" ميديللي"توجههم إلى جزيزة 
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كما أفادت المعلومات أن الالجئين كانوا يحاولون العبور إلى اليونان، قبالة سواحل قضاء 
أن حالة من الذعر انتابهم عقب تدفق المياه و  التركية، رغم سوء األحوال الجوية،" آيفاجيك"

 .بللقارب، األمر الذي أّدى إلى إغماء سيدتين في القار 
 
 

 5402/ سبتمبر  -أيلول / 04فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 045333)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 345433) •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0333)لبنان، 
 .2334لغاية يوليو 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 00)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 003)يومًا، والماء لـ ( 063)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 023)لليوم 
 .ضحية( 302)دد ضحايا الحصار يومًا على التوالي، ع

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 002)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 000)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 73)ع المياه عنه ودمار حوالي أيام النقطا( 427)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


