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على حصاره أبناء مخيم اليرموك يطالبون برفع  088في اليوم الـ "
 "الحصار وانسحاب المسلحين منه

 

 
 

 قضاء أحد مجندي جيش التحرير الفلسطيني في معارك تل كردي وإصابة آخر. 

 صراع مع المرض في تركيا وفاة الجئة فلسطينية بعد. 

  مهدد بالترحيل إلى سورية" إبراهيم أبو خرج"بعد احتجازه في ماليزيا، الناشط. 

  إحدى مجموعات المعارضة السورية المسلحة تطلق سراح شاب فلسطيني بعد
 .احتجازه ليومين
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 ضحايا
الفلسطيني، وذلك خالل أحد مرتبات جيش التحرير " بالل عبد هللا"قضى الالجئ الفلسطيني 

اشتباكات عنيفة مع مجموعات المعارضة المسلحة في منطقة تل كردي، وهو أحد أبناء مخيم 
 خان دنون، فيما أفادت بعض المصادر اإلعالمية عن قضاء ثالثة من أبناء مخيم خان الشيح

 .من ُمرتبات جيش التحرير الفلسطيني خالل تلك اإلشتباكاتو 

 
 بالل عبد هللا

فيما أصيب الشاب نور حسن من مجندي جيش التحرير الفلسطيني إصابة مباشرة في الرأس، 
وذلك إثر االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين عناصر من الجيش التحرير الفلسطيني 
ومجموعات تابعة للمعارضة السورية المسلحة في منطقة تل كردي في الغوطة الشرقية بريف 

 .دمشق
ضحية من جيش " 241"العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد وثقت يذكر أن مجموعة 

 .التحرير الفلسطيني قضى معظمهم إثر اشتباكات اندلعت في مناطق متفرقة من ريف دمشق
من  -أم محمد -إلى ذلك قضت الالجئة زهرة عبد العزيز

مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب، بعد أن 
 .بتها بمرض في القلبدخلت في غيبوبة إثر إصا

حيث ظهرت عليها آثار المرض خالل وجودها في 
مدينة كلس، وذلك في نهاية الشهر الماضي، نقلت إثرها 
إلى مشفى في مدينة غازي عينتاب، حيث أجريت لها 
عملية قلب مفتوح، إال أنها وبعد إجراء العملية دخلت في 
 غيبوبة لمدة خمسة أيام، لتقضي أمس األربعاء وتدفن
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الجدير بالذكر أن الالجئة أم محمد كانت قد هربت من مخيمها بسبب القصف  ،في مقبرة كلس
 .والحصار واالشتباكات وطلبًا لألمان إال أنها لم تتحمل مرارة اللجوء الثاني

 
 آخر التطورات

 –للحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  (088)في اليوم 
القيادة العامة على مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق، جدد أهالي اليرموك مطالبتهم 

والسماح ألهالي المخيم المهجرين بالعودة إلى منازلهم، وعودة الحياة  ،برفع الحصار عنهم
 .نسحاب المجموعات المسلحة منهاو  الطبيعية للمخيم،

 
 مخيم اليرموك

 (078)يأتي ذلك في ظل استمرار معاناة األهالي المحاصرة من انقطاع للكهرباء منذ أكثر من 
يومًا على التوالي، ومنع إدخال جميع المساعدات الغذائية والطبية  (068)يومًا، وقطع الماء لـ 

ضحية قضوا نتيجة الجوع ونقص الرعاية  (208)قرابة إلى المخيم إال اليسير منها، مما خلف 
 .الطبية

كما ترافق ذلك مع القصف بالبراميل والصورايخ وقذائف الهاون، والذي خلف ضحايا وثقت 
ضحية، إضافة للدمار الكبير في المنازل وخاصة منطقة أول  (2111)مجموعة العمل منهم 

 .المخيم
نيسان  -لنصرة على المخيم المحاصر منذ مطلع إبريلوزاد من معاناة األهالي سيطرة داعش وا

الماضي، والذي أعطى ذريعة للنظام السوري والمجموعات الموالية قصفه واتباع سياسة التدمير 
 .المنهجي للمخيم حسب بعض الناشطين
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كذلك يستمر المحاِصرون بمنع عودة األهالي المهجرين الذين ال تقل معاناتهم عن المحاَصرين، 
ثقلت تكاليف المعيشة كاهل األهالي، من إيجار للمنازل، إلى غالء األسعار، مع ضعف حيث أ

الموارد المالية، وانتشار البطالة بينهم، عالوة على مالحقة األجهزة األمنية لهم، إما بداعي أنهم 
وبين حصار .مطلوبون أمنيًا، أو لفرارهم من الخدمة اإللزامية في جيش التحرير الفلسطيني

ام السوري ومجموعاته الموالية للمخيم ومنع األهالي من العودة، وسيطرة داعش والنصرة النظ
عليه، تتفاقم معاناة أبناء المخيم المحاصرين والمهجرين، مما وضعهم في خيارات صعبة وقاسية 

 .بحسب أبناء المخيم
 

 ماليزيا
اليرموك وعدد من الناشطين أحد أبناء مخيم " ابراهيم أبو خرج"ناشد ذوو الفلسطيني السوري 

المؤسسات الفلسطينية من أجل العمل على إطالق سراحه، وذلك بعد و  المنظمات الدولية
احتجازه في أحد مطارات ماليزيا، وضرورة التحرك قبل ترحيله إلى سوريا، لما يشكل ذلك من 

 .خطورة على حياته
يعانون من صعوبة الحصول على إقامة يذكر أن العشرات من الالجئين الفلسطينيين السوريين 

قانونية في ماليزيا، وذلك بسبب تشديد القوانين الماليزية المتعلقة باإلقامات مما يجعل معظمهم 
 .عرضة لالحتجاز من قبل السلطات هناك

 
 إفراج

إحدى مجموعات المعارضة المسلحة في سورية سراح الشاب  "أحرار الشام"أطلقت مجموعة 
عامًا، وذلك عقب احتجازه منذ يومين في بلدة سرمين  20" دي محمد الناجيمه"الفلسطيني 

 .بريف إدلب أثناء توجهه إلى تركيا، وهو أحد أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب
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 5802/ سبتمبر  -أيلول / 08فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في  (400888)األردن والجئًا فلسطينيًا سوريًا في  (15,500)  •

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6888)لبنان، 
 .1820لغاية يوليو " األونروا"

ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات  (06)أكثر من  •
 .األخيرة

لجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار ا: مخيم اليرموك •
يومًا، والماء لـ  (078)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (088)لليوم 

 .ضحية (208)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار  (068)
ي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوال: مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي (661)
يومًا بعد سيطرة مجموعات  (060)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه (%78)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (087)حوالي : مخيم درعا •
ع هادئ نسبيًا الوض: مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


