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 -المحاصرون في اليرموك يناشدون مجموعات المعارضة فتح معبر يلدا"
 "اليرموك

 

 
 

 أبناء مخيم السبينة يطالبون الجيش السوري بفتح طريق العودة إلى بيوتهم 

 حمص تنامي ظاهرة هجرة أبناء مخيم العائدين في 
 20 مهاجراً لقوا حتفهم غرقاً قبالة السواحل الليبية بينهم طفلين 

 هيئة فلسطين الخيرية تستمر بتقديم الدواء المجاني ألبناء اليرموك النازحين في يلدا 

 يوم حالقة مجاني في مركز إيواء الكفاح بمخيم عين الحلوة 

 السلطات التشيكية تفرج عن الجئ من أبناء مخيم النيرب 
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 خر التطوراتآ
من تبقى من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة و  نفذت الفعاليات المدنية

 -ببيال  -يلدا  )السورية دمشق، اعتصامًا أمام مركز دعم الشباب بشارع المدارس تحت عنوان 
 .(هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان..بيت سحم

 
 االعتصام في مخيم اليرموك

ردًا على االعتداءات المتكررة بحق اهالي اليرموك ورفضًا الستمرار إغالق الطريق الوحيد وذلك 
الواصل بين المخيم والمناطق المجاورة له من قبل قوات المعارضة السورية المسلحة في منطقة 

حيث أن الطريق الواصل بين المخيم ويلدا كان قد أغلق عدة مرات من قبل المجموعات  يلدا،
 .ةالمسلح

منعت المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية  5151/ يوليو _ تموز /  51ففي يوم 
جاء هذا القرار بحسب تلك المجموعات و  في بلدة يلدا، دخول المواد الغذائية الى مخيم اليرموك،

 .بعد مقتل ثالثة من مقاتلي لواء شام الرسول على يد عنصر من داعش وفراره إلى اليرموك
فقد أغلق حاجز يلدا التابع لمجموعات المعارضة  5151/ يوليو  – تموز/ 52في يوم  أما

السورية المسلحة الطريق الواصل بين مخيم اليرموك ومنطقة يلدا، أمام حركة األهالي بين 
المنطقتين، وذلك بعد خالفات بين داعش والنصرة في مخيم اليرموك ومجموعات المعارضة 

 .المسلحة في يلدا
أكدوا فيه إغالق  (بيت سحم –ببيال  –يلدا )وقد صدر بيان عن مجلس شورى البلدات  هذا

جميع الطرق بين جميع هذه البلدات من جهة وبين مخيم اليرموك والحجر األسود من جهة 
أخرى، إال طريق واحد هو طريق إنساني فقط، حيث أشار البيان بأن هذا الطريق سيخضع إلى 
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ش للرجال والنساء، ويمنع دخول عناصر الفصائل العسكرية مهما كان تدقيق أمني كبير وتفتي
انتماؤها إال بعد الخضوع للتفتيش، وأوضح مجلس الشورى بأن هذه اإلجراءات جاءت نتيجة ما 
تعرض له أهل البلدات الثالث في اآلونة األخيرة من اغتيال واستهداف بالمفخخات واأللغام من 

صف البيان، وكان آخرها اغتيال األئمة في يلدا، كما شدد البيان قبل الغالة والخوارج بحسب و 
 .أن أي عنصر تابع لداعش أو جبهة النصرة ُيكتشف في تلك البلدات سيقتل فوراً 

وفي السياق قام وفد من وجهاء مخيم اليرموك ورئيس المجلس المدني فوزي حميد بزيارة إلى 
 .منطقة يلدا لحل إشكالية إغالق الطريق

وقد أصدرت عدد من مجموعات المعارضة السورية المسلحة، المتواجدة في بلدة يلدا هذا 
 -يلدا)سبتمبر الجاري بيانًا أعلنت فيه إغالق طريق  –أيلول  /6المجاورة للمخيم اليرموك، يوم 

داعش على اقتحامه لحي القدم وذلك بحسب  –، وذلك لمعاقبة تنظيم الدولة (مخيم اليرموك
أعادت قوات المعارضة فتح حاجز يلدا أمام دخول وخروج أهالي اليرموك، وذلك البيان، فيما 

بعد زيارة قام بها وفد من مكتب المؤسسات والهيئات العاملة في المخيم إلى منطقة يلدا، التقى 
خاللها بوجهاء البلدة، حيث تم االتفاق على ضرورة فصل الحالة المدنية عن أي صراع عسكري 

 .دائر في المنطقة
الجدير بالذكر أن المنفذ الوحيد لدخول المواد والمساعدات الغذائية ألبناء المخيم المحاصرين هو 

إال أن مجموعات المعارضة المسلحة تتهم داعش والنصرة في مخيم اليرموك , منطقة يلدا
 .والحجر األسود باغتيال العديد من عناصرها وعدد من الناشطين في يلدا

دمشق حيث طالب أبناء مخيم السبينة الجيش السوري والمجموعات الموالية وباالنتقال إلى ريف 
 .يومًا على منعهم من العودة إليه 661له بفتح الطريق إلى مخيمهم، وذلك بعد 

 
 مخيم الحسينية
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حيث كان سكان المخيم قد أجبروا على ترك المخيم بسبب االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين 
ومجموعات من المعارضة المسلحة والتي انتهت بسيطرة الجيش النظامي على الجيش النظامي 

 .المخيم بشكل كامل
من المخيم مدمر تدميرًا شبه كامل وتحديدًا % 01وتشير تقديرات شهود العيان إلى أن أكثر من 

المنطقة الممتدة من جامع معاذ بن جبل وحتى فرن المخيم المعروف بفرن األكراد، وهو مايشكل 
 .لمدخل الغربي للمخيما

حيث أن األهالي قد نزحوا إلى البلدات والمخيمات المجاورة، ليدخلهم هذا النزوح في معاناة 
جديدة لم تتوقف على ترك منازلهم، بل تجاوزت ذلك لتشمل كل حياتهم التي تحولت إلى مأساة 

 .انتشار البطالة وضعف الموارد الماليةو  بسبب الظروف االقتصادية
اق مختلف تنامت في اآلونة األخيرة ظاهرة هجرة شباب مخيم العائدين لمخيمهم، وفي سي

واللجوء إلى األراضي التركية خوفًا من حمالت االعتقال والدهم التي يقوم بها األمن السوري بين 
اعتقال عدد  5151الحين واآلخر لمنازل المخيم، فقد ُسجل في األشهر الثالثة األولى من عام 

باب المخيم، مما دفعهم إلى النزوح عن المخيم واالنتقال إلى مناطق أخرى أو اللجوء كبير من ش
 .إلى تركيا ومنها إلى أوروبا

 
 في حمص مخيم العائدين

فيما يعيش المخيم الذي يسيطر عليه الجيش النظامي تحت تشديد أمني مكثف وغير مسبوق، 
كبير، حيث بنى األمن السوري سورًا حتى أن سكانه باتوا يشعرون بأنهم في معتقل أو سجن 

حديديًا يفصل بين أحياء مخيم العائدين في حمص واألحياء المجاورة له، دون أي ممرات خدمية 
 .بين الجانبين
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مما خلق صعوبات في التواصل بين أبناء المخيم وأقاربهم حيث أصبح على األهالي أن يذهبوا 
الشام، حيث ضاعف من تكاليف المواصالت إلى الجنوب عبر دوار تدمر للعودة إلى طريق 

خاصة على الطالب والموظفين، واألهالي الذين لديهم مراجعات مع مستوصف األونروا ومشفى 
 .بيسان

كما أن السور الحديدي يؤثر سلبًا على أصحاب المحال التجارية في األحياء الشرقية، الذي قد 
ب البناء نّوه مراسلنا إلى أن السبب أمني يخسرون جميع زبائنهم من الجهة الغربية، وعن أسبا
 .لضمان حماية أحياء المنطقة الشرقية الموالية للنظام

 
 ليبيا

مهاجرًا لقوا حتفهم غرقًا في البحر األبيض المتوسط بينهم  51أعلن خفر السواحل اإليطالية أن 
قل حوالي طفلين، وذلك بسبب غرق زورقهم، فيما أكد خفر السواحل أن المركب الذي كان ي

مياًل من السواحل الليبية، نتيجة تسرب الهواء منه أثناء سفرهم  31مهاجرًا غرق على بعد  531
 51من ليبيا إلى ايطاليا بهدف الهجرة غير الشرعية إلى الدول األوروبية، ما أدى إلى غرق 

 .ممن كانوا على متنه
أشخاص  551نت من إنقاذ وأضافت الشرطة اإليطالية أن فرق خفر السواحل اإليطالية تمك

 .ممن كانوا على متن القارب، وقامت بنقلهم إلى جزيرة المبيدوزا اإليطالية
شخص، لقوا حتفهم غرقًا في البحر المتوسط، خالل الشهر  5311في حين أن أكثر من 

المنصرم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية وذلك بحسب ما صرحت به 
 .الدولية منظمة العدل

يشار أن ليبيا تعتبر إحدى محطات عبور الالجئين السوريين والفلسطينيين وغيرهم، حيث عبر 
 .من خاللها آالف الالجئين الفلسطينيين نحو أوروبا

 
 لجان عمل أهلي

يستمر القسم الطبي في هيئة فلسطين الخيرية بتقديم الدواء المجاني ألبناء مخيم اليرموك 
 .يلدا، ومعالجة الحاالت المرضية والمصابين وتقديم العالج الالزم لهم النازحين إلى بلدة

قام قسم الدراسات االجتماعية في الهيئة بتقديم كفالة لأليتام ومعونة مالية لكبار السن و  كما
والمصابين من أهالي مخيم اليرموك سواًء النازحين الى المناطق المجاورة أو الموجودين داخل 

 .المخيم
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ن هيئة فلسطين الخيرية، مستمرة بتقديم خدماتها ألبناء مخيم اليرموك بالرغم من إغالق ُيشار أ
 .كافة مكاتبها داخل المخيم المحاصر

 
أما في لبنان أقام تجمع عمال فلسطينيي سورية في لبنان يوم حالقة مجاني لفلسطينيي سورية 

جنوب لبنان، وذلك بهدف التخفيف المهجرين في مركز ايواء مدرسة الكفاح بمخيم عين الحلوة 
 .من معاناتهم ومد يد العون والمساعدة لهم

إن الفريق سوف »في سياق متصل، تحدث أحد أعضاء فريق الحالقة لـمراسل مجموعة العمل 
 .يستمر بزيارة المخيم بين فترة وأخرى لحالقة شعر األطفال مجاناً 

مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوب لبنان ُيشار أن عدد العائالت الفلسطينية السورية داخل 
 .عائلة تقطن في مركز إيواء الكفاح 01عائلة منهم  5011يبلغ 
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 التشيك
من أبناء مخيم النيرب لالجئين " محمد غضبان"أفرجت السلطات التشيكية يوم أمس عن الالجئ 

أراضيها بطريقة  الفلسطينيين بحلب، وذلك بعد اعتقاله ألكثر من شهرين ونصف بتهمة دخول
سبتمبر من الشهر الجاري عن الالجئ  –أيلول / 6غير شرعية، فيما أفرجت تلك السلطات يوم 

 .من أبناء مخيم النيرب بعد اعتقال دام ألكثر من شهر ونصف" عمار عزام"
الجدير بالذكر أن العشرات من الالجئين الفلسطينيين السوريين يتم اعتقالهم في التشيك والمجر، 

 .لك أثناء محاولتهم الوصول إلى النمسا وألمانيا هربًا من الحرب الدائرة في سوريةوذ

 
 5102/ سبتمبر  -أيلول / 8وأرقام حتى  إحصائيات فلسطينيو سورية 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان،  (01,111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و 15,500 •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6111)

 .5151يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (36)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

 (310)والماء لـ  ،يوماً  (060)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (820)لليوم 
 .ضحية (501)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (661)

يومًا بعد سيطرة مجموعات  (065)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه
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 .من مبانيه (%81)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (111)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .زمات االقتصادية فيهااستمرار األ
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


