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ألف دوالر مقابل اإلفراج عن جثمان الجئ  (54)مشفًى لبناني يطالب بـ "
 "فلسطيني سوري قضى في اشتباكات عين الحلوة

 

 
 

 دخول وفد من خارج مخيم اليرموك للتفاوض مع جبهة النصرة. 

  مخيم خان الشيح بريف دمشققصف يستهدف أطراف. 

  الجئ  (0333)القصف هو السبب األول يليه االشتباكات والتعذيب في قضاء أكثر من

 .فلسطيني سوري

  عائلة من مخيم اليرموك  (408)هيئة فلسطين الخيرية توزع مساعدات مالية لنحو

 .شهريا  
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 لبنان
ألف دوالر مقابل اإلفراج عن جثمان  (54)اشترطت إحدى المشافي اللبنانية حصولها على مبلغ 

مازن منير " الالجئ الفلسطيني السوري
الذي قضى إثر اشتباكات مخيم " صالح

 .عين الحلوة األخيرة
إلى ذلك أطلق ذوو الشاب الفلسطيني 
السوري مناشدة عاجلة من أجل التدخل 
والعمل إلخراج جثمان ولدهم من المشفى 
الذي رفض تسليمه قبل دفع تكاليف 

 .دوالر 54444العالج والتي بلغت 
يشار أن والدة الشاب قد وصلت من سوريا 

وفور وفاته توجهت إلى المشفى إلخراج الجثمان ودفنه، تفاجأت  إلى لبنان بعد إصابة ولدها،
بتكاليف العالج العالية والتي تعجز عن دفعها، ورفضت المشفى تسليم الجثمان قبل دفع 

دوالر فقط، بينما اتهمت العائلة  (0444)األحمر بمساعدة األم بمبلغ تكفل الصليب و  التكاليف،
لماذا لم تخبرونا أنه "وكالة األونروا بالتنصل من مسؤولياتها حيث اكتفت األونروا بقولها للعائلة 

 .، وذلك بحسب أقارب الضحية"؟في المشفى
مخيم اليرموك، وأصيب يذكر أن الشاب الضحية فلسطيني سوري فّر مع زوجته بعد استهداف 

أثناء اإلشتباكات بين حركة فتح وجند الشام في مخيم عين الحلوة، ودخلت رصاصة من كتفه 
مخترقة رئته اليمنى واستقرت برئته اليسرى، وتم إسعافه إلى مشفى لبيب أبو ضهر في صيدا 

 الرئة ووضع على جهاز التنفس اآللي، وأجري له عمل جراحي وتم خياطة 22/8/2404بتاريخ 
 .0/9/2404المري دون تحسن وقضى بتاريخ و 
 

 آخر التطورات
محمد "و "عدنان ابراهيم"دخل أول أمس إلى مخيم اليرموك المحاصر أعضاء لجنة التفاوض 

، وعن "أبو علي الصعيدي"و "أبو حسن جبهة"واجتمعا مع ممثلين عن جبهة النصرة  "عليان
مسؤول الهيئة الوطنية األهلية الفلسطينية، وباسل  "أبو أحمد هواري"لجنة الحوار في المخيم 

 .أيوب مسؤول مكتب مخيم اليرموك اإلغاثي، وأبو المجد طه ممثل حركة فتح داخل المخيم
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يأتي اللقاء في مساٍع متواصلة لتذليل النقاط العالقة من أجل إتمام إتفاق تحييد المخيم، فيما 
 .به اللقاءسادت أجواء إيجابية خالل اللقا حسب ما وصف 

 
 مخيم اليرموك

 (397)في حين يستمر حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم 
يومًا على التوالي،  (747)يومًا، والماء لـ  (867)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من 

 .من المخيم المحاصر% 64وداعش بالسيطرة على حوالي  ةوتواصل جبهة النصر 
وعلى صعيد آخر تعرضت األطراف الشرقية لمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف 
دمشق للقصف، حيث سقطت قذيفة هاون على األقل على مقربة من النهر في الجهة الشرقية 

 .من المخيم
جميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز إلى ذلك ال تزال حواجز الجيش النظامي تغلق 

الفرعي، بالرغم من  (زاكية، خان الشيح)العاصمة دمشق، مما يجبر األهالي على سلوك طريق 
مخاطره الكبيرة، حيث يتعرض الطريق للقصف واالستهداف المتكرر من قبل قوات الجيش 

 .النظامي المتمركز في المناطق المجاورة
 

 احصاءات مجموعة العمل
 تشير االحصائيات الموثقة على موقع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

"actionpal.org.uk"  أن القصف يحل في المرتبة األولى في األسباب التي أدت إلى وقوع
ضحية، في حين تحل  (0457)تسبب بوقوع ضحايا من الالجئين الفلسطينيين في سورية حيث 

ضحية فيما يأتي التعذيب  (642)االشتباكات المسلحة في المرتبة الثانية حيث تسببت بوقوع 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Factionpal.org.uk%2F&h=yAQE6M6n4AQEsV695giETB0iIsFEHQeLF1dFOmQs8fn32Ow&enc=AZPu5Q4KG4-gUwGRzmtyeonY_XvwT9-Ez4jmmYPHp1SwTcFC5T3_NCxR3Oh9tpRsaAPhnvAJPtbnvXf8vM4fNqmS6-IxP-j7Uk6R_1nHUr24hmNF5lV3ShGWxHtWJ2i1_LvTCQxdbtQ5ralrgoOTV3uy62xFIYiVey1HQmnGm8fNeg&s=1
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فلسطينيًا  (505)حتى الموت في المعتقالت السورية في المرتبة الثالثة حيث وثقت المجموعة 
 .قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري

اإلجمالي للضحايا الفلسطينيين الذين قامت المجموعة بتوثيقهم قد تجاوز الـ يذكر أن العدد 
 .ضحية تم توثيقها باإلسم والمكان وسبب الوفاة (7444)

 
 لجان عمل أهلي

وتشمل هذه الخدمات كل  تواصل هيئة فلسطين الخيرية عملها اإلغاثي ألبناء مخيم اليرموك،
السورية و  الفلسطينية"المسجلين لدى قيود الهيئة من سكان مخيم اليرموك، من الجنسيات 

شرط أن يثبتوا أنهم من سكان مخيم اليرموك، حيث يقدم المكتب اإلغاثي وبشكل " والعراقية
 .فرد مكفول 0906عائلة، ما يقارب  875شهري كفاالت لـ 

 
مع إمكانية اإلستمرار  ،من العام الجاري  (12)ستمر حتى نهاية الشهر الـ وقالت الهيئة أنها ست

في العام المقبل حيث ستخضع كل الحاالت إلعادة الدراسة والتقييم من قبل لجنة اإلغاثة في 
 .الهيئة
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يشار أن أبناء مخيم اليرموك داخل المخيم يعانون من استمرار الحصار الذي يمنع إدخال المواد 
والطبية، فيما يعاني نازحو المخيم من ضعف الموارد المالية وانتشار البطالة مع القلق  الغذائية

المتواصل جراء حمالت اإلعتقال مما يدفعهم إلى اتخاذ خيارات قد تكون قاسية على حياتهم 
 .وأوالدهم كالهجرة

 
 5104/ سبتمبر  -أيلول / 3فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في  (540444)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15,500)  •
" األونروا"وذلك وفق احصائيات وكالة  ،الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر (6444)لبنان، 

 .2404لغاية يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (76)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

 (747)يومًا، والماء لـ  (867)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (397)لليوم 
 .ضحية (084)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

العودة إلى منازلهم منذ حوالي  الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (644)

يومًا بعد سيطرة مجموعات  (846)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%34)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (444)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : العائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


