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على التوالي السلطات الماليزية تستمر باحتجاز الالجئ  (32)لليوم "
 "في مطار كواللمبور" إبراهيم أبو خرج"الفلسطيني 

 

 
 

 إدخال كمية قليلة من الصادات الحيوية إلى اليرموك. 

  يفاقم من معاناة فلسطينيي سورية النازحين إلى قدسياالحصار المتكرر 

 حفل تأبيني في مخيم خان الشيح للفنان الفلسطيني دمحم الوهيبي. 

 جميع دول الجوار السوري تستمر بعرقلة دخول الفلسطينيين السوريين إلى أراضيها. 
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 ماليزيا
 (32)مطار كوااللمبور منذ  في" إبراهيم أبو خرج"تستمر السلطات الماليزية باحتجاز الشاب 

السلطة الفلسطينية ومنظمة : يومًا على التوالي، حيث ناشد أبو خرج في وقت سابق كاًل من
التحرير والسفارة الفلسطينية في ماليزيا، ومنظمات حقوق اإلنسان، ومؤسسات األمم المتحدة 

لماليزية ترحيله إلى سوريا التحرك العاجل لإلفراج عنه، محذرًا في الوقت ذاته من نية السلطات ا
 .أو لبنان، األمر الذي قد يشكل خطورة على حياته

يشار أنه تم اعتقال أبو خرج، من قبل السلطات الكمبودية التي قامت بترحيله إلى ماليزيا وذلك 
 .الوصول إلى أوروبا" أبو خرج"أثناء محاولة 

 
  آخر التطورات

واللجنة الَوطنية إلغاثة الفلسطينين في سورية وجمعية  قام القسم الطبي التابع لوكالة األونروا
الهالل األحمر الفلسطيني بإدخال كمية قليلة من األدوية الخاصة بأمراض التيفوئيد واليرقان 
واإلنتانات التنفسية العلوية إلى داخل مخيم اليرموك المحاصر وذلك عبر مدخل المخيم 

 .لهالل األحمر الفلسطيني العامل في مشفى فلسطينالرئيسي، وتسليمها للكادر الطبي التابع ل
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بين األطفال والنساء وكبار السن قد " والتيفوئيد" اليرقان"ُيشار أن أعداد حاالت اإلصابة بمرَضي 
ارتفعت مؤخرًا في اليرموك، بسبب سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية والنظافة العامة، الناجم 

على مخيم اليرموك، والحصار المشدد الذي يفرضه الجيش  عن استمرار سيطرة تنظيم الدولة
يومًا، باإلضافة  (332)القيادة العامة على المخيم منذ  –النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

 ."إلى منع إدخال المساعدات اإلغاثية والطبية العاجلة إلى المخيم
طاع المياه عن جميع أرجاء إلى ذلك يشتكي من تبقى من سكان مخيم اليرموك من استمرار انق

أيام على التوالي، مما اضطرهم للذهاب إلى المناطق المجاورة للمخيم من  (232)المخيم منذ 
أجل الحصول على بعض ليترات من ماء الشرب، فيما أفاد أحد الناشطين أن األهالي اعتمدوا 

تربة والرواسب، مما على اآلبار االرتوازية بشكل شبه كامل بالرغم من أن معظمها ملوث باأل
 .أدى إلى أنتشار العديد من األمراض بينهم خاصة األمراض المتعلقة بالكلى والنظافة العامة

 
ألكثر من ثالثة آالف ليتر من المحروقات المخصصة لعمل مضخات " داعش"يذكر أن سرقة 

تمرار إيقاف واس ،المياه التي تشكل المصدر الرئيسي لمياه الشرب واالستخدام ألهالي المخيم
السلطات السورية تغذية المخيم عبر شبكة المياه القادمة من المناطق المجاورة منذ يوم 

 .أدت إلى تفاقم أزمتي المياه والنظافة 3102/أيلول/9
آالف عائلة فلسطينية نزحت من مخيم اليرموك  6وعلى صعيد آخر تستمر معاناة أكثر من 

يف دمشق، وذلك جراء التدهور األمني الذي تشهده تلك والمخيمات األخرى إلى منطقة قدسيا بر 
المنطقة بين قوات المعارضة السورية والجيش النظامي بين الحين واآلخر، وكذلك بسبب ما 
يقوم به الجيش النظامي من حمالت اعتقال ألبنائهم وا غالق للطرقات الواصلة بين بلدة قدسيا 

العديد من العائالت إلى النزوح مجددًا من منطقة ومركز المدينة، ما انعكس سلبًا عليهم ودفع 
 .قدسيا إلى مناطق داخل مدينة دمشق وريفها
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أما من الناحية المعيشية، فقد طالبت المئات من العائالت الفلسطينية النازحة من مخيم اليرموك 
 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 
اءت هذه المطالبة نتيجة األوضاع والظروف المعيشية القاسية التي يعيشونها، والمتمثلة بغالء 
ي األسعار وانتشار البطالة بينهم، وكذلك بسبب عدم وجود دخل مادي ألغلب هذه العائالت الت

اضطرت إلى استئجار بيوت بأسعار مرتفعة، ما سبب لهم أزمة اقتصادية ومادية فوق نكبتهم 
 .وفقدانهم لبيوتهم وممتلكاتهم في المخيمات الفلسطينية

 
 لجان عمل أهلي

أول أمس، حفاًل تأبينيًا، بمناسبة  ،أقام مركز غسان كنفاني للتنمية الشبابية في مخيم خان الشيح
مرور أربعين يومًا على وفاة الفنان التشكيلي الفلسطيني دمحم الوهيبي، الذي رحل يوم 

عن عمر ناهز سبعة وستين عامًا، الفنان الوهيبي واحد من ألمع الشخصيات  01/3/3101
 .م 0929من مواليد مدينة طبريا عام , الفنية التشكيلية الفلسطينية في سورية

 
 لجوء

تستمر الدول المحيطة بسورية بعرقلة ومنع دخول الالجئين الفلسطينيين السوريين إلى أراضيها، 
وذلك بالرغم من سوء األوضاع األمنية في سورية، وبالرغم أيضًا مما قد يعرض حياة الالجئين 

سطيني حيث تمنع السلطات األردنية دخول الفل.الفارين من الحرب والحصار لخطر الموت
السوري إلى أراضيها تحت أي سبب، وذلك بعد أن أصدرت الحكومة األردنية قرارًا رسميًا بذلك 

 .الخصوص
فيما تضع السلطات اللبنانية شروطًا يصفها الالجئون بالتعجيزية للسماح لهم بالدخول إلى 
م أراضيها، حيث أكد ناشطون إن من يسمح لهم هم فقط من يملكون أوراق تثبت أن لديه
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أما .مقابالت للم الشمل في السفارات األوروبية، أو من لديهم حجز للسفر عبر مطار بيروت
تركيا فقد أوقفت سفارتها في بيروت إصدار تأشيرات دخول الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى 

فيما تستمر بعض السفارات التركية في دول الخليج  ،أراضيها، وذلك منذ أكثر من عامين
تأشيرات دخول لفلسطينيي سورية ممن يملكون إقامات في دول الخليج، مما يجبر بإصدار 

الالجئين الفلسطينيين في سورية على دخول األراضي التركية عبر الطريق البري بطرق غير 
 .شرعية بالرغم من خطورته

في ويرى ناشطون حقوقيون أن تلك اإلجراءات من شأنها أن تعرض حياة الالجئين الفلسطينيين 
سورية للخطر، وأن ذلك يتنافى مع القوانين واألعراف الدولية المتعلقة بحماية الالجئين خالل 

 .الحروب واألزمات

 
 3102/ أكتوبر  -تشرين األول / 3فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في  (21,111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15,500) •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6111)لبنان، 

 .3101لغاية يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (26)أكثر من  •
موعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومج: مخيم اليرموك •

 (232)يومًا، والماء لـ  (392)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (332)لليوم 
 .ضحية (033)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (632)
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يومًا بعد سيطرة مجموعات  (331)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%91)دمار حوالي و  أيام النقطاع المياه عنه (139)حوالي : مخيم درعا •
سبيًا مع الوضع هادئ ن: 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 


