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العالق عند الحدود " أحمد عمر"مناشدات لمساعدة الالجئ المصاب "
 "الهنغارية

 

 
 

 سقوط طائرة مروحية على أطراف مخيم النيرب بحلب 
 مسيرة في اليرموك تضامناً مع المسجد األقصى المبارك. 

 مخيم خان دنون بريف دمشق أزمة خبز في. 

 تأزم األوضاع المعيشية في مخيم درعا جنوب سورية. 

  إبراهيم أبو "لليوم السادس على التوالي تستمر السلطات الماليزية باحتجاز الناشط
 ".خرج

  آخرين إثر انقالب قاربهم في بحر إيجه بتركيا( 222)مهاجراً وانقاذ ( 22)غرق. 
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 هنغاريا
الناشطين الفلسطينيين نداء أطلق عدد من 

أحمد "استغاثة، لمساعدة الالجئ الفلسطينيي 
والذي أصيب إصابة بالغة في قدمه " عمر

 .عندما كان في سورية
وبسبب األوضاع المعيشية والصحية القاسية 

للمخاطرة بحياته " أحمد عمر"اضطر الالجئ 
للوصول إلى أوروبا، إال أن االجراءات المشددة 

ئه والمئات من الالجئين عالقين أدت إلى بقا
 .عند الحدود الهنغارية

" أحمد"إلى ذلك شدد الناشطون على ضرورة التواصل مع المنظمات األهلية األوروبية لمساعد 
الذي بدأت حالته بالتدهور بسبب تأخره عند الحدود دون وجود أية رعاية طبية، كما طالب 

 .نغارية واستكمال طريقه نحو الشمال األوروبيلعبور الحدود اله" أحمد"الناشطون بمساعدة 
 

 آخر التطورات
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ سقوط طائرة مروحية 

سوري على أطراف مخيم النيرب تابعة للنظام ال
، مما أسفر عن وقوع اصابات بين المدنيين، و بحلب

أدى إلى إلحاق أضرار مادية ببعض منازل األهالي 
 .الطائرة القريبة من مكان سقوط

 –إن دوي انفجار قوي هز ليل االثنين :" وقال مراسلنا
الثالثاء أرجاء مخيم النيرب بمحافظة حلب، مما سبب 
حالة من الهلع والخوف بين األهالي، تبين الحقًا أنه 
ناجم عن انفجار طائرة مروحية إثر استهدافها من 

 ".قبل قوات المعارضة السورية المسلحة بصاروخ
الطائرة التي سقطت على أطراف المخيم، أدت إلى إصابة بعض األهالي بجراح وأضاف، أن 

وطفل في الخامسة عشر من عمره نقل على أثرها " أبو لؤي شريح"طفيفة ُعرف منهم المسن 
 .إلى المركز الثقافي في المخيم لتلقي العالج
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سلبًا على أبناء المخيم ُيشار أن األوضاع األمنية المتوترة في مدينة حلب ومخيم النيرب تنعكس 
 .وحركتهم، حيث سقط العديد منهم ضحايا وجرحى جراء استمرار الحرب في سورية

الفلسطينيين يوم أمس، مسيرة تضامنيه مع أما في دمشق فقد نظم أهالي مخيم اليرموك لالجئين 
المسجد األقصى المبارك، جابت شوارع المخيم، ندد المتظاهرون خاللها بالصمت الدولي 
والعربي واإلسالمي تجاه االنتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المسجد األقصى والمقدسات 

 .اإلسالمية في فلسطين المحتلة ومحاوالت تهويده والسعي لتقسيمه وفرض السيطرة عليه

 
هذا وقد رفع المتضامنون الفتات تدين االنتهاكات والممارسات اإلسرائيلية بحق المسجد 

 ."القدس في خطر"، "نحن للقدس فداء" ، و"لبيك يا أقصى:"ليها األقصى، ُكتب ع
وباالنتقال إلى ريف دمشق، حيث يعيش سكان مخيم خان دنون بريف دمشق، منذ أكثر من 
شهرين، أزمة في الحصول على رغيف الخبز، يرجع سببها، حسب ما أفاد به مراسل مجموعة 

 .المقدمة ألفران المخيمالعمل، إلى تقليص كميات الطحين ومادة المازوت 
للحصول على ربطة خبز، هذا  ،ويتجمع المئات من األهالي يوميًا ولساعات طويلة أمام األفران

الخبز الذي ُيعتبر قوتهم اليومي اشتكى أبناء مخيم خان دنون في اآلونة األخيرة من سوء 
 .جودته، ومن وجود حشرات داخله مثل الدود

ألنها ضرورة لهم "الحكومة السورية والجهات المعنية بتوفير مادة الخبز هذا وطالب األهالي من 
، كما طالبوا بزيادة مخصصات أفران "وال يمكن االستغناء عنها أو االستعاضة عنها بمادة أخرى

 .لذين ال يهمهم سوى الربح الماديالمخيم من مادة الطحين، ومحاسبة أصحاب األفران ا
ان دنون من أزمة خانقة في مادة المازوت، وأخرى في الغاز إلى ذلك يعانى سكان مخيم خ

 61المنزلي، إضافة النقطاع التيار الكهربائي لساعات وفترات زمنية طويلة تصل ألكثر من 
 .ساعة في اليوم
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أما جنوب سورية، فتستمر األوضاع المعيشية والصحية في مخيم درعا بالتدهور، وذلك إثر 
لمتكررة التي شهدها المخيم درعا منذ بداية الحرب الدائرة فيها، مما أعمال القصف واالشتباكات ا

من مبانيه، فيما يعيش من تبقى من %( 07)تسبب وفق إحصاءات غير رسمية بدمار حوالي 
 .الالجئين داخله أوضاع إنسانية غاية في الخطورة تتجلى بالجانبين الصحي والمعيشي

 
 مخيم درعا

المخيم أي مشفى أو مركز طبي، باإلضافة إلى نقص حاد باألدوية أما صحيًا فال يتوافر في 
والمواد والمعدات الطبية الالزمة لإلسعافات األولية، يضاف إليها عدم توافر سيارات إسعاف 
لنقل الجرحى لتلقي العالج خارج المخيم، وفي حال نجح األهالي بإخراج أحد المرضى خارج 

جئ فلسطيني من سورية حتى لوكان مصابًا، وأمام ذلك المخيم فإن األردن ترفض دخول أي ال
الواقع الصحي المتردي حذر عدد من الناشطين داخل المخيم من انتشار األمراض في صفوف 
األهالي، خاصة مع اضطرارهم الستخدام مياه الشرب الملوثة، وذلك بسبب انقطاع مياه الشرب 

 .يوماً ( 166)عن المخيم منذ حوالي 
لمعيشي يعاني أهالي مخيم درعا من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة تصل وفي الجانب ا

لعدة أيام، كما يعانون من عدم توافر المحروقات ومواد التدفئة، باإلضافة إلى فقدان العديد من 
أصناف المواد الغذائية، وارتفاع أسعار المواد األخرى بشكل كبير، الجدير بالذكر أن القصف 

األوضاع المعيشية الصعبة أجبرت المئات من العوائل الفلسطينية من أهالي المخيم المتكرر و 
 .للجوء إلى البلدات المجاورة

 
 تركيا

مهاجرًا قضوا في بحر إيجة إثر انقالب مركبهم قبالة ( 22)أكدت وسائل إعالم تركية أن 
اليونانية، حيث  السواحل التركية، يوم أمس، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى جزيرة كوس
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غرق القارب قبالة ساحل شبه جزيرة داتكا في منطقة ال تبعد كثيرًا عن منتجع بودروم الذي 
 .حملت األمواج إلى شواطئه منذ أسبوعين الطفل السوري إيالن كردي

 
 

 ماليزيا
وعائلته هو  "إبراهيم أبو خرج"رغم المناشدات التي أطلقها الناشط الفلسطيني ابن مخيم اليرموك 

للمنظمات الدولية والمؤسسات الفلسطينية من أجل العمل على إطالق سراحه، إال أن السلطات 
تمنعه من دخول و  الماليزية ال تزال تحتجزه لليوم السادس على التوالي في مطار كوااللمبور

وتعيده  أراضيها بعد أن غادرها محاواًل اللجوء إلى أوروبا قبل أن تقبض عليه الشرطة الكمبودية
 .إلى ماليزيا

ُيشار أن العشرات من الالجئين الفلسطينيين السوريين من صعوبة في الحصول على إقامة 
 .قانونية في ماليزيا، بسبب تشديد القوانين الماليزية المتعلقة باإلقامات

 
 إبراهيم أبو خرج
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 5151/ سبتمبر  -أيلول / 51فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 015777)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 615177) •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 1777)لبنان، 
 .2761لغاية يوليو 

 .ألخيرةألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ا( 61)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 611)يومًا، والماء لـ ( 501)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 571)لليوم 
 .ضحية( 652)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

هالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األ: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 110)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 515)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 07)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 162)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب  •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


