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تحتجز عددًا من الالجئين الفلسطينيين في طريق هجرتهم إلى " داعش""
 "تركيا
 

 
 

  قضاء أحد أبناء مخيم اليرموك في دمشق 

  النيربانقطاع الكهرباء والماء والعاصفة الرملية يفاقمون من معاناة أبناء مخيم 

  أشهر 6األمن السوري يفرج عن أحد أبناء مخيم النيرب بعد اعتقال دام 

 الوفاء توزع مساعدات على الالجئين الفلسطينيين والسوريين في العاصمة الهنغارية 

 8  الجئين فلسطينيين قضوا غرقاً خالل شهر آب المنصرم 
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 ضحايا

من سكان " محمود شعبان"قضى الالجئ الفلسطيني 
مخيم اليرموك إثر إصابته بمرض العضال، علمًا أنه 
خرج من مخيم اليرموك لتلقي العالج بعد تدهور 
وضعه الصحي بسبب الحصار ونقص الرعاية 

 .الطبية
 

 آخر التطورات
مجموعة من الالجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم درعا منذ خمسة " داعش"يحتجز تنظيم الدولة 

االحتجاز حتى اآلن، وكانت المجموعة قد انطلقت من مناطق سيطرة أيام، ولم تتضح أسباب 
المعارضة السورية جنوب سورية، وسلكوا طريق البادية مرورًا باللجاة كونها مناطق خارج سيطرة 
النظام السوري حتى وصلوا منطقة الميادين بمحافظة دير الزور حيث تم اعتقالهم على يد 

 ."داعش" عناصر تنظيم الدولة
ر أن الخوف من االعتقال على يد عناصر النظام السوري وحواجزه المقامة، دفعت العشرات يشا

من العائالت واألفراد من الالجئين الفلسطينيين إلى سلوك طرق بعيدة عن سيطرة النظام كطريق 
البادية السورية، على الرغم من خطورة تلك الطرق ووعورتها وتكلفة تهريب الفرد العالية عبر 

 .الطريقهذا 
وفي سياق مختلف يشكو أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب من استمرار انقطاع 

وذلك نتيجة الصراع الدائر في المحطة  ،الكهرباء عن مدينة حلب والمخيم منذ عشرة أيام
 .الحرارية ومنطقة الزربة بين الجيش السوري ومجموعات المعارضة المسلحة

مخيم من انقطاع المياه منذ يومين واعتماد معظم األهالي على مياه اآلبار مما كما يعاني أبناء ال
زاد من التكاليف التي أرهقت العائالت، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد وانتشار البطالة وضعف 

 .الموارد المالية في ظل استمرار أحداث الحرب في البالد
والمخيم كانت مصحوبة مع ارتفاع درجات  تزامن ذلك مع هبوب عاصفة رملية ضربت المنطقة

درجة مئوية، كما يشهد المخيم حالة من عدم االستقرار واألمان  04الحرارة والتي وصلت لـ 
بسبب تدهور الوضع األمني في المناطق المحيطة به، ومشاركة بعض أبنائه في القتال إلى 
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ف على مناطق متفرقة سقوط عدد من القذائو  جانب الجيش السوري ما جعله عرضة للقصف
 .منه أدت إلى تسجيل عدد من الضحايا والجرحى من أبناء المخيم

 
 العاصفة الرمليه في مخيم النيرب

 إفراج
من أبناء مخيم النيرب، " شحادة ميعاري" أفرجت األجهزة األمنية السورية عن الالجئ الفلسطيني

كان أحد عناصر اللجان الشعبية في وذلك بعد اعتقال دام أكثر من ستة أشهر، يذكر أن شحادة 
بداية تسليح تلك المجموعات لحماية المخيم، ثم اعتزل العمل منها بحجة انحرافها عن الهدف 

 .من تشكيلها وهو حماية المخيم وغدت تخرج للقتال إلى جانب النظام ضد مجموعات المعارضة

 
 شحادة ميعاري
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أبناء مخيم النيرب في سجون النظام السوري معتقاًل من  38وكانت مجموعة العمل قد وثقت 
اليزال النظام يتكتم عن مصيرهم ويمارس كافة أشكال التعذيب على المعتقلين وفق شهادات مفرج 

 .عنهم
 لجان عمل أهلي

تستمر قافلة الوفاء األوروبية بتوزيع معوناتها من الطعام والشراب واللباس والحوائج الضرورية 
الفلسطينيين والسوريين القادمين من اليونان، وذلك في العاصمة لألطفال على الالجئين 

 .الهنغارية بودابست

 
هذا وقامت الحملة بتفقد أحوالهم وسماع ما مروا به من مآسي وأهوال اضطرتهم لهذه الرحلة وما 
عانوه خاللها، وبدورها طالبت قافلة الوفاء من جميع الجهات الدولية والدول األوربية بتحمل 
مسؤولياته األخالقية واإلنسانية والدينية لمساعدة المعذبين المقهورين من الالجئين الفلسطينيين 
والسوريين الواقفين الهاربين من جحيم الحرب في سورية، يشار أن قافلة الوفاء األوروبية قامت 

ين بحمالت إغاثية لالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان وسورية وصواًل إلى المحاصر 
 .الفلسطينيين في مخيم اليرموك والبلدات المجاورة

 
 احصائيات

أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي أنه وثق أسماء ثمانية الجئين 
مان فلسطينيين قضوا غرقًا أثناء محاولتهم الهجرة إلى الدول األوروبية بحثًا عن األمن واأل

 :هموالحياة الكريمة، الضحايا 
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، من أبناء مخيم العائدين "زهرة الهندي"و ،"زادة الشيخ خليل"وزوجتيه، " علي حميد"الالجئ 
 .أغسطس الفائت –آب / 5بحمص قضوا غرقًا قبالة السواحل الليبية، يوم األربعاء 

إثر غرقه  5405/ آب أغسطس / 9من أبناء مخيم النيرب، قضى يوم " محمد سويد"والالجئ 
 .ألمانيافي أحد بحيرات 

غرقًا في البحر األبيض المتوسط،  54/3/5405يوم " أسامة دياب المجذوب"فيما قضى الطفل 
 .وذلك أثناء محاولته الوصول إلى أوروبا

كما قضى ثالثة أطفال غرقًا من عائلة الميعاري إحدى العائالت الفلسطينية السورية في مخيم 
 :النيرب بحلب، هم

أبناء الالجئ الفلسطيني أحمد صالح ميعاري جراء غرق القارب الذي " بالل"و "مالك"و "سالم " 
 .5405/  3/ 59انقلب قبالة الشواطئ الليبية يوم الخميس يوم 

الجدير بالذكر أن مجموعة العمل كانت أعلنت في وقت سابق أن عدد الالجئين الفلسطينيين 
 .ألفاً ( 83)اضية قد تجاوز السوريين الذين وصولوا إلى أوروبا خالل األعوام األربعة الم

 
 5102/ سبتمبر  -أيلول / 7فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 055444)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 055544) •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 3444)لبنان، 
 .5405يوليو لغاية 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 83)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 857)يومًا، والماء لـ ( 337)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 797)لليوم 
 .ضحية( 034)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 359)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 334)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 74)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 540)لي حوا: 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 )ستثناء طريق با


