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األمن السوري يمنع إعادة افتتاح مساجد مخيم الحسينية ويعتقل "
 "تين من سكانه أثناء عودتهما إليهالجئ

 

 
 

  قصف على مخيم اليرموك ومجموعات المعارضة السورية تغلق طريق يلدا– 
 لداعشاليرموك عقوبةً 

 داعش والنصرة لديهما العديد من مخازن الطعام ولم يتضرر إال المدنيين : ناشطون
 في اليرموك 

 األونروا تقيم نقطة طبية متنقلة لنازحي اليرموك في منطقة يلدا 

  وفد من منظمة التحرير بحث في سورية أوضاع الالجئين الفلسطينيين 

 أزمة مياه في مخيم خان دنون بريف دمشق 

  السلطات اللبنانية تعتقل الجئ فلسطيني سوري بتهمة الهجرة غير النظامية 

 السلطات التشيكية تفرج عن الجئ فلسطيني سوري اعتقلته قبل شهر ونصف 
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 آخر التطورات
أكد ناشطون من مخيم الحسينية لمجموعة العمل، أن األمن السوري يمنع حتى اآلن افتتاح أي 

وأضاف الناشطون .ة بريف دمشق والبالغ عددها سبعة مساجدمسجد من مساجد مخيم الحسيني
التجهيزات حيث قام عناصر الجيش النظامي و  أن جميع مساجد المخيم فارغة تمامًا من األثاث

 .بنقلها إلى منطقة السيدة زينب لتباع كأثاث مستعمل هناك

 
 مخيم الحسينية

النظامي كاًل من الالجئتين في غضون ذلك اعتقل عناصر حاجز الحسينية التابع للجيش 
فتاة أخرى لم يتسن معرفة اسمها، و  ابنة الحاج أبو هشام قبالوي" ميرفت قبالوي"الفلسطينيتين 

فيما منع عناصر الحاجز العديد من عائالت المخيم خالل الفترة الماضية من العودة إليه، 
عائلة أبو هشام قبالوي وأبلغوهم أن جميع ممتلكاتهم تحت تصرف الحاجز، ومن هذه العائالت 

 62أحد وجهاء الحسينية المعروف بانتمائه السابق لحركة فتح، والذي اعتقله األمن السوري يوم 
مسؤول فتح " هشام قبالوي"أثناء عودته للمخيم، علمًا أن ابنه  6102/ أغسطس  –آب / 

جرحى في  االنتفاضة في الحسينية قضى تحت التعذيب في السجون السورية، بتهمة معالجة
مستوصف تديره فتح االنتفاضة في المخيم، كما منعت قوات النظام في وقت سابق عائلة 

من العودة إلى منزلهم، واعتقلت أحد أبنائها، الجدير بالذكر " عويد الحسن " الالجئ الفلسطيني 
المخيم أن الجيش النظامي كان قد فّجر العديد من منازل الناشطين اإلغاثيين واإلعالميين داخل 

 .(محمود زغموت)منها منزل المسؤول السابق لحركة حماس في المخيم 
وفي جنوب العاصمة السورية دمشق تعرضت مناطق متفرقة من مخيم اليرموك لالجئين 

السبت، لقصف عنيف بعشرات قذائف الهاون التي  -الفلسطينيين بدمشق، ليل الجمعة 
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ع عدد من اإلصابات التي تم إسعافها إلى أحد استهدفت مناطق متفرقة منه، مما أدى إلى وقو 
 .المشافي الميدانية

 
 استهداف مخيم اليرموك

ومن جهتها أصدرت عدد من مجموعات المعارضة السورية المسلحة، المتواجدة في بلدة يلدا 
، وذلك لمعاقبة (مخيم اليرموك -يلدا)المجاورة للمخيم اليرموك، بيانًا أعلنت فيه إغالق طريق 

داعش على اقتحامه لحي القدم وذلك بحسب البيان، فيما أفاد مراسلنا من داخل  –تنظيم الدولة 
المخيم أن قوات المعارضة أعادت فتح حاجز يلدا أمام دخول وخروج أهالي اليرموك عصر يوم 
أمس، وذلك بعد زيارة قام بها وفد من مكتب المؤسسات والهيئات العاملة في المخيم إلى منطقة 

دا، التقى خاللها بوجهاء البلدة، حيث تم االتفاق على ضرورة فصل الحالة المدنية عن أي يل
يشار أن الطريق الواصل بين مخيم اليرموك ويلدا هو المنفذ .صراع عسكري دائر في المنطقة

الوحيد الذي يربط عائالت الالجئين الفلسطينيين بين المخيم وبلدات ببيال ويلدا وبيت سحم، 
 .له يتم إدخال المساعدات الغذائية والطبية لهمومن خال

 
 المسلحة مجموعات المعارضة السورية عن البيان الصادر
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في حين طالب ناشطون في يلدا ومخيم اليرموك مجموعات المعارضة بتحييد أهالي المخيم عن 
وليس أي خالف أو قتال فيما بينها، مؤكدين أن المتضرر األول من الحصار هو المدنيين، 

مؤكدين في الوقت ذاته أن داعش والنصرة تمتلكان العديد من مخازن .داعش أو جبهة النصرة
الطعام، لهما ولعناصرهما فقط، وأن أهالي المخيم ال يستفيدون من تلك المخازن حيث يعتمدون 

 –يذكر أن تنظيم الدولة .بشكل كامل على المساعدات التي توزع عليهم في بلدة يلدا المجاورة
داعش كان قد اقتحم مخيم اليرموك مطلع إبريل الماضي بدعم ومساندة من جبهة النصرة 

 .المتواجدة في اليرموك
إلى ذلك بحث وفد من منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد 

الفلسطينيين مجدالني، مع كبار المسؤولين السوريين خالل زيارة الى دمشق، أوضاع الالجئين 
إن قضية المخيمات : "وقال مجدالني.في سورية وتطورات األوضاع في فلسطين والمنطقة

بحثنا "الفلسطينية في سورية كانت في مقدمة مواضيع البحث مع المسؤولين السوريين، وأضاف 
دعم مع الوزيرة السورية استمرار الجهود المتعلقة بتوفير ممكنات البقاء ألبناء شعبنا وخاصة ال

اإلغاثي واإلنساني والطبي سواء ألبناء شعبنا الباقين داخل مخيم اليرموك أو في المناطق 
 .المجاورة التي نزحوا إليها أو الذين اضطروا إلى النزوح خارج التجمعات الفلسطينية المختلفة

لة في أنها أنشأت نقطة صحية متنق" األونروا"وبدورها أعلنت وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين 
بلدة يلدا المجاورة لمخيم اليرموك، بهدف تقديم الرعاية الصحية لنازحي المخيم وأهالي البلدة، 

مريضًا، وصادفت تسع حاالت يشتبه بإصابتها  331مشيرة أنها قدمت في يومها األول العالج لـ
 .بالتيفوئيد وحالة واحدة من الجرب

 
 أحد النقاط الطبية التي أنشأتها األونروا
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وفي سياق مختلف يشتكي أهالي مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من تفاقم 
أزمة المياه في مخيمهم، حيث يضطرون إلى شراء الماء عبر الصهاريج، مما يضاعف من 

يشار أن المئات من أهالي المخيمات الفلسطينية كانوا قد نزحوا إلى المخيم .معاناتهم االقتصادية
 .لقصف والحصار الذي طال مخيماتهمهربًا من ا

 
 لبنان

اعتقلت السلطات اللبنانية الجئ فلسطيني سوري بتهمة الهجرة غير النظامية من لبنان إلى 
تركيا، وبحسب ما صرحت به مديرية التوجيه في الجيش اللبناني أن دورية تابعة لمديرية 

يم نهر البارد شمال لبنان المخابرات أوقفت الفلسطينيين محمد صالح ومحمد مجذوب في مخ
لقيامهما بالتحضير لعملية تهريب أشخاص الى تركيا بواسطة مركب صيد عبر البحر، وقد 

شخصًا من  60داهمت قوى الجيش إحدى الشقق السكنية في محلة جبل البداوي حيث أوقفت 
 .ينالتابعية الفلسطينية لمحاولتهم مغادرة لبنان بصورة غير شرعية بتسهيل من المذكور  

 وذكرت معلومات صحفية أنه قد أخلي سراح الموقوفين ما عدا شخصين، أحدهما 
 .فلسطيني سوري، واآلخر من سكان مخيم نهر البارد

 
 التشيك

" عمار عزام"أفرجت السلطات التشيكية عن الالجئ 
من أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب، 

الجدير .وذلك بعد اعتقاله ألكثر من شهر ونصف
بالذكر أن العشرات من الالجئين الفلسطينيين 
السوريين يتم اعتقالهم في التشيك والمجر، وذلك 
أثناء محاولتهم الوصول إلى النمسا وألمانيا هربًا من 

 .الحرب الدائرة في سورية
 

 5102/ سبتمبر  -أيلول / 6فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 025111)سوريًا في األردن والجئًا فلسطينيًا ( 025211) •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2111)لبنان، 
 .6102لغاية يوليو 
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 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 32)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 322)يومًا، والماء لـ ( 622)انقطاع الكهرباء منذ أكثر من و  ،على التوالي( 692)لليوم 
 .ضحية( 061)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

ازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى من: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 226)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 629)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 61)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 213)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في ح •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


