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 1835العدد: 
12-11-2017 

 بعد رفض ألمانيا لم شملهم، شقيقان من أبناء مخيم اليرموك مهددان بالسجن في ماليزيا أو الترحيل إلى سورية •

 استكمال ترميم مسجد الهدى في مخيم خان الشيح بعد تضرره جراء القصف •

 مجموعة العمل تطلق "مجموعة فلسطينيي سورية | اليونان" عبر تطبيق "وتساب" •

 ن: فصائل المعارضة جنوب دمشق أغلقت "معبر اليرموك / يلدا" اليوم وفق اتفاق مع النظام السوريناشطو



 

 آخر التطورات 

أكد ناشطون لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن إغالق فصائل المعارضة السورية المسلحة 
جاء بناء على اتفاق مع  المتواجدة في بلدات جنوب دمشق، صباح اليوم لحاجز يلدا / مخيم اليرموك

النظام السوري، وذلك بعد أن خيرها األخير بين إغالق المعارضة لحاجز "يلدا/ مخيم اليرموك" أو إغالق 
 النظام لحاجز "بيت سحم"، فيما لم يتسن للمجموعة التأكد من صحة األنباء من مصادر أخرى.

 

 

 

 

 

 

 

ألطراف في جنوب دمشق مسؤولية حياة إلى ذلك تحّمل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية جميع ا
المدنيين في مخيم اليرموك، وتدعوهم إلى تحييد المدنيين وفتح جميع الحواجز أمام دخول المساعدات 

 والمواد الغذائية إلى مخيم اليرموك.

وتؤكد المجموعة ان أي جهة تقوم بمنع وصول المساعدات إلى األهالي هي شريكة في جريمة الحصار 
 مدني داخل المخيم بسبب الجوع ونقص الخدمات الطبية. 200حتى اآلن بوفاة  التي تسببت

وفي موضوع مختلف، ناشد الشقيقان الفلسطينيان "حمزة وعثمان خشان" العالقان في مطار ماليزيا الدولي، 
المنظمات والمؤسسات الدولية وحقوق اإلنسان والمجتمع المدني للتدخل من أجل إخراجهما والعمل على 

 ّل قضيتهما.ح

( سنة والفتى "عثمان 23ووفقًا للناشطة "فاطمة جابر" التي نشرت المناشدة فأن الشقيقين "حمزة خشان" )
 .15/10/2017( سنة عالقان في مطار ماليزيا منذ 13خشان" )



 

 سنوات، وهي مسجلة مع أوالدها في مفوضية الالجئين بماليزيا، 5وقالت "أن األم موجودة في ماليزيا منذ 
سنوات وبناء على إقامته يحق له لم شمل عائلته، لكن ألمانيا رفضت  3واألب موجود في ألمانيا منذ 

 الطلب بحجة أن العائلة ستحصل على لجوء من خالل مفوضية الالجئين في ماليزيا"

 

 

 

 

 

 

 

 

 من جانبها أوقفت مفوضية الالجئين في ماليزيا ملف لجوئهم بعدما علمت أن رب األسرة لديه إقامة في
ألمانيا، وسيقوم بإجراءات لم شمل عائلته، وكل طرف يتهرب من المساعدة وحل مشكلة هذه العائلة، وفقًا 

 للناشطة فاطمة.

على إثر ذلك حاول السفر إلى ماليزيا لرؤية زوجته وأطفاله بعد أخذ اإلقامة لكنه منع من السفر بسبب 
 لبية حادة دخل على أثرها المشفى.عدم الموافقة على منحه فيزا، ونتيجة ذلك أصيب بنوبة ق

وتضيف الناشطة "أن الشاب حمزة اضطر للسفر من ماليزيا إلى ألمانيا بجواز "سفر فلسطيني" ساري 
وبرفقته أخوه الصغير عثمان  2013المفعول ألن وثيقته الفلسطينية السورية منتهية الصالحية منذ عام 

 بمطار كمبوديا، إال أن السلطات الكمبودية منعت مرورهم، الذي يحمل "وثيقة سفر فلسطينية سورية " مروراً 
وتم إرجاعهما إلى مطار ماليزيا الذي لم يسمح لهم بالدخول لماليزيا ألنها أغلقت ملفهم ووضعت بلوك 

 عليه لمدة خمس سنوات في حال مغادرتهم لها.

إلى سوريا أو بالسجن في وبعد قرابة شهر من احتجاز حمزة وعثمان بالمطار، فهما مهددان بالترحيل 
 ماليزيا لحين إيجاد حل لمشكلتهما من قبل مفوضية الالجئين.



 

تجدر اإلشارة إلى أن آالف الالجئين الفلسطينيين هاجروا مخيماتهم وتجمعاتهم في سورية، نحو الدول 
األقدام  القريبة والبعيدة، عالوة على توجه اآلالف منهم إلى أوروبا عبر مراكب الموت، أو مشيًا على

عابرين دواًل عديدة، في محاوالت منهم الحصول على األمن واالستقرار واحترام إنسانيتهم التي فقدوها في 
 غالبية الدول العربية وغيرها من الدول.

مراسل مجموعة العمل في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين  فقد أكدريف دمشق، وباالنتقال إلى 
هدى وسط المخيم جاريًا، وذلك بعد تعرضه للقصف مرات بريف دمشق الغربي، أنه ال يزال ترميم مسجد ال

 عديدة أدت إلى تدمير أجزاء منه وإلى خراب كبير في حرم المسجد وثانويته الشرعية خالل سنوات الحرب.

حيث استهدفت الطائرات الروسية المسجد بالصواريخ الفراغية، مما أدى  2016-11-13وكان آخرها ليلة 
 ن الجرحى بين المصلين وهم قادمون لصالة الفجر.إلى وقوع ضحيتين وعدد م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الجدير ذكره أن مخيم خان الشيح تعرض خالل أحداث الحرب في سورية للقصف بالصواريخ والمدفعية 
البراميل المتفجرة وإلى حصار أهله قبل أن يوقع اتفاق مصالحة بين النظام السوري والمعارضة المسلحة، 

 ( الجئًا فلسطينيًا قسرًا إلى محافظة إدلب شمال سورية.2500حيث أدى إلى تهجير قرابة )

وعلى صعيد آخر، أطلقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، مساء أمس، مجموع فلسطينيي 
واتساب" وذلك لتعزيز التواصل بين المجموعة والالجئين الفلسطينيين سورية | اليونان، عبر تطبيق "ال
 السوريين المتواجدين في اليونان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ووفقًا للمجموعة فإن المجموعة مخصصة لنشر أخبار فلسطينيي سورية وتسليط الضوء على أوضاعهم 
 داخل وخارج سورية. وال ُتمارس أي دور إغاثي.

هم األخبار والتقارير بشكل يومي ضمن معايير مدروسة من حيث حيث سيقوم مشرفو المجموعة ب نشر أ 
 مضمون المنشورات وعددها وساعات النشر. 

يشار أن مجموعة فلسطينيي سورية | اليونان" هي إحدى المجموعات التخصصية التي أطلقتها المجموعة 
 انيا.بعدد من البلدان منها لبنان وتركيا وألمانيا وهولندا والنمسا والسويد وبريط



 

 2017نوفمبر  -تشرين الثاني  11فلسطينيو سورية إحصاءات وأرقام حتى 

 ( امرأة.463( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3608• )

 ( امرأة.105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1640• )

القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل يومه  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 
 ( على التوالي.1578)

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم في 203• )
 مخّيم اليرموك.

 ( يومًا.1155( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ )1315أكثر ) انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ• 

( يومًا، والمخّيم يخضع 1651أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )• 
 ( يومًا.414لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين يقدر عدد 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي )• 
( آالف، وفي 6( ألف، وفي مصر )17( ألف، وفي األردن )31الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8تركيا )


