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و أبناء مخيم خان الشيح يشكون ضعف ..اشتباكات في اليرموك"
 "اإلمكانيات وتدني في الخدمات الطبية

   

 
 

 حركة فتح االنتفاضة تنعي أحد كوادرها في سورية  

  في قدسيا جراء حصار الجيش  عائلة فلسطينية 0666معاناة مستمرة تعيشها

 النظامي

 األمن السوري يعتقل ستة الجئين فلسطينيين خالل شهر تشرين األول الماضي 

 قضاء أربعة مهاجرين بينهم طفالن غرقاً خالل محاولتهم الوصول إلى اليونان  

 السلطات الماليزية تستمر باعتقال الناشط الفلسطيني ابراهيم أبو خرج 
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 ضحايا
 ،(أبو حسين" )علي عبد الرحيم موسى"الفلسطينية، المالزم األول " فتح االنتفاضة"حركة نعت 

الذي قضى جراء الصراع الدائر في سورية، وأكدت الحركة أن المالزم األول 9191من مواليد 
 .وهو متزوج ولدية ولد عبد الرحيم موسى هو أحد كوادرها العاملة في مخيم جرمانا"

 
 آخر التطورات

شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين اشتباكات متقطعة بين المجموعات الفلسطينية المسلحة 
وجبهة النصرة من جهة أخرى، دون أن تسفر عن " داعش"من جهة، وتنظيم الدولة اإلسالمية 

من مساحة المخيم، % 06يسيطر على " داعش"تقدم ملحوظ لكال الطرفين، حيث ال يزال تنظيم 
، أما من الجانب %06يطر الجيش النظامي والمجموعات المسلحة الموالية له على في حين يس

المعيشي فيعاني من تبقى أوضاعًا مأساوية نتيجة عدم توفر المواد الغذائية واستمرار انقطاع 
 .المياه والكهرباء عن جميع أرجاء المخيم ألكثر من عام ونصف العام

 
في غضون ذلك يعاني أبناء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من ضعف 
اإلمكانيات الطبية وتدني في الخدمات الطبية التي تقدم لألهالي، فالمتوفر منها ال يغطي كل 
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عائلة، إلى ذلك قال مراسل مجموعة  0666العائالت القاطنة في المخيم والتي يبلغ عددها 
اآلخر للحكومة و  "األونروا"يوجد مستوصفان صحيان أحدهما تابع للوكالة " :يمالعمل في المخ

السورية وكالهما يفتقران للمعدات ولألدوية واألطباء، أما الصيدليات فهناك خمس فقط في 
المخيم تخدم كل العائالت، حيث تفتقد هذه الصيدليات معظم األدوية باإلضافة إلى ارتفاع 

كما ال  ،%06األخيرة على أسعار األدوية من قبل النظام السوري بنسبة أسعارها بسبب الزيادة 
كما " "يوجد في المخيم أي طبيب إال طبيب أسنان واحد فقط، وطبيبة نسائية تعالج كافة الحاالت

يفتقد المخيم داخله لوجود نقاط طبية أو مشفى ميداني للحاالت الطارئة حيث يلجأ السكان إلى 
للمعالجة، علمًا أن النظام السوري اعتقل أحد أبناء المخيم بعد خروجه من  الخروج خارج المخيم

لى اآلن ال يعرف مصيره  ".المخيم للعالج جراء إصابته وا 
يشار أن حواجز الجيش النظامي مستمرة بإغالق جميع الطرق الواصلة بين المخيم ومركز 

الفرعي والخطير ( زاكية –خان الشيح )العاصمة دمشق، مما يجبر األهالي إلى سلوك طريق 
للوصول إلى دمشق، حيث يتم استهداف الطريق بشكل متكرر بالقذائف والرشاشات الثقيلة، وقد 

 .ضحية من أبناء المخيم قضى معظمهم جراء القصف 909وثقت مجموعة العمل 
عائلة فلسطينية نازحة من المخيمات الفلسطينية ( 0666)وفي ريف دمشق تستمر معاناة حوالي 

وخاصة مخيم اليرموك تقيم في منطقة قدسيا بريف دمشق، جراء حصار الجيش النظامي 
 .تموز الماضي -02المفروض على قدسيا منذ 

 
الذي انعكس سلبًا على أوضاع الالجئين وظروف معيشتهم القاسية، حيث شهدت أسواق المدينة 
قّلة في البضائع وارتفاع أسعارها، إضافة إلى استغالل ظروف الحصار من بعض مالكي 
المنازل ورفع إيجار منازلهم، فيما ُيمنع بسبب الحصار خروج ودخول أي الجئ فلسطيني إال 

ُيمنع ادخال أي نوع من البضائع إال باإلتاوة التي ُتدفع لعناصر الحواجز من كان موظفًا، و 
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األمنية، كما أن انتشار البطالة وفقدان الموارد المالية حّول حياة الالجئين الفلسطينيين في قدسيا 
 .إلى جحيم بحسب قول أحدهم

على إنهاء النظام السوري، حيث تم اإلتفاق و  يشار أن اتفاق مصالحة جرى بين األهالي
المظاهر المسلحة وعودة األمن واألمان إلى المنطقة، وتم ادخال مادة الطحين والخضار والغاز 
على أن يتم فتح الطريق وعودة الحياة إلى طبيعتها في وقت الحق، لكن حتى اآلن الزال 

 .الحصار الخانق مستمراً 
 

 اليونان
ينهم طفالن غرقًا في بحر إيجة يوم أمس أفادت شرطة المرافئ اليونانية قضاء أربعة مهاجرين ب

الثالثاء، بعدما سقطوا من على متن مركب يقلهم إلى اليونان قبالة سواحل جزيرة ليسبوس 
وقالت الشرطة إن دوريات تابعة لخفر السواحل اليوناني ودوريات تابعة للوكالة .اليونانية

بعدما تمكنت  ،ث الغرقى األربعةانتشلت جث” فرونتكس“المسؤولة عن مراقبة الحدود األوروبية 
في وقت سابق من إنقاذ أربعة مهاجرين آخرين بينهم طفل كانوا في عداد المفقودين، وتم إنقاذ 

 .مهاجرًا كانوا على متن المركب نفسه وُنقلوا إلى الجزيرة 00
ا ونقلت مصادر إعالمية عن المهاجرين قولهم أن الزورق الذي كان يقلهم أبحر من سواحل تركي

 .وواجه صعوبات مما أدى لسقوط ثمانية من ركابه في البحر
مهاجرًا قضوا قبل أيام إثر غرق قاربين يقالن الجئين من تركيا إلى اليونان ليال شرقي  09وكان 

بحر إيجه، فيما تم انقاذ المئات وسط استمرار تدفق المهاجرين وخاصة من الفلسطينيين 
 .والسوريين
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 ماليزيا
السلطات الماليزية بإحتجاز الالجئ تستمر 

في مطار كوااللمبور " إبراهيم أبو خرج"الفلسطيني 
منذ أكثر من شهرين، حيث ناشد أبو خرج في 

السلطة الفلسطينية ومنظمة : وقت سابق كاًل من
التحرير والسفارة الفلسطينية في ماليزيا، ومنظمات 
حقوق اإلنسان، ومؤسسات األمم المتحدة التحرك 

اجل لإلفراج عنه، محذرًا في الوقت ذاته من الع
نية السلطات الماليزية ترحيله إلى سوريا 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 
 

 إحصائيات
كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن األمن السوري قام 
باعتقال ستة الجئين فلسطينيين بينهم امرأة خالل شهر تشرين األول الماضي، المعتقلون هم 

الشعبية من أبناء تجمع المزيريب جنوب درعا الذي اعتقل من قبل اللجان " خالد جمال زواوي "
في منطقة اللجاة بين محافظتي درعا والسويداء  0/96/0690التابعة لقوات األمن السوري يوم 

اعتقلته األجهزة األمنية " أحمد خالد طحيمر"الالجئ و  جنوب سورية، أثناء سفره إلى تركيا،
ا من مطار القامشلي، وذلك خالل محاولته الوصول إلى تركيا، فيم 0690/ 9/96السورية يوم 

من قبل قوات األمن السوري وهو مهندس من أبناء مخيم خان الشيح، " رامي دمحم فهد"اعتقل 
وذلك خالل سفره نحو تركيا في ريف حلب واليزال مصيره مجهواًل منذ لحظة اعتقاله، أما في 

من أبناء مخيم خان دنون، وذلك " وليد عبد الغفار"اعتقل األمن السوري الالجئ  90/96يوم 
سعاد صبري "عودته من عمله، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، في حين اعتقلت الالجئة أثناء 
من قبل عناصر حاجز كوكب، وهي عائدة إلى منزلها في مخيم  01/96/0690يوم " مصلح

من قبل قوات األمن السوري على حاجز " قاسم الريان"إلى ذلك اعتقل الالجئ , خان الشيح
دمشق، وتم نقله إلى مكان مجهول، وهو من أبناء مخيم  منطقة نهر عائشة في العاصمة

 .اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق
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 09معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم  116ُيشار أن مجموعة العمل وثقت 
 .الجئاً  002في حين بلغت حصيلة ضحايا التعذيب في سجون النظام , معتقلة 

 
 5102/ نوفمبر  -تشرين الثاني / 4وأرقام حتى  فلسطينيو سورية إحصائيات

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان، ( 00,666)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 90,066)• 
لغاية يوليو " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0666)

0690. 
 .نيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرةألف الجئًا فلسطي( 20)أكثر من • 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك• 
يومًا على ( 090)يومًا، والماء لـ ( 100)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 600)

 .ضحية( 962)التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة• 
 .يومًا على التوالي( 999)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 196)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات• 
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 96)ودمار حوالي أيام النقطاع المياه عنه ( 000)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 


