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ملة للمطالبة اندالع اشتباكات في مخيم اليرموك وسكانه يطلقون ح"
 "بالعودة إلى فلسطين

 

 
 

 عنصران من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني يقضي في تل كردي بريف دمشق 

  اليرموك النازحين في يلداتوزيع مساعدات غذائية على أهالي 

 وقصف بالبراميل المتفجرة على أطرافه ..مسيرة في مخيم خان الشيح نصرة لألقصى 

  اعتقال ثالثة الجئين فلسطينيين في دمشق 

 يعلن اضراباً مفتوحاً عن الطعام حتى اإلفراج عنه" إبراهيم أبو خرج"الناشط: ماليزيا 

  اعتصام لفلسطينيي سورية في غزة 
 رحلة الثانوية من فلسطينيي سورية يشتكون ويحملون االونروا المسؤوليةطالب الم 

 األونروا تقوم بتعبئة بطاقات الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان 
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 ضحايا
من " عبد الرحمن صبحي راجح"، و"نور الدين خير حسن"قضى كل من الالجئين الفلسطينيين 

المواجهات التي اندلعت بين مجموعات المعارضة مرتبات جيش التحرير الفلسطيني، خالل 
المسلحة من جهة والجيش النظامي وجيش التحرير الفلسطيني من جهة أخرى في منطقة تل 

ُيذكر أن  ،كردي التابعة لمنطقة عدرا بريف دمشق، علمًا أنه أحد أبناء مخيم خان الشيح
ة من جيش التحرير ضحي" 941"مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وثقت أسماء 

 .الفلسطيني قضى معظمهم إثر اشتباكات اندلعت في مناطق متفرقة من ريف دمشق
 
 خر التطوراتآ

األربعاء اندالع اشتباكات عنيفة بين المجموعات الفلسطينية  -شهد مخيم اليرموك ليل الثالثاء 
تركزت وجبهة النصرة من جهة أخرى، حيث " داعش"المسلحة من جهة، وتنظيم الدولة 

المواجهات في منطقة المحكمة وساحة الريجة، وشارع عين غزال، ومنطقة ثانوية اليرموك، دون 
أن تسفر عن تقدم ملحوظ لكال الطرفين، أما من الجانب المعيشي يعاني من تبقى في المخيم 

ميع أوضاعًا مأساوية نتيجة عدم توفر المواد الغذائية واستمرار انقطاع المياه والكهرباء عن ج
 .أرجاء المخيم ألكثر من عامين

 
نظم أبناء مخيم اليرموك " أنا الجئ ومن حقي العودة إلى وطني فلسطين"و تحت عنوان 

المحاصر حملة للمطالبة بعودتهم إلى فلسطين، وبدورها طالبت الهيئات والمؤسسات العاملة فيه 
مماثلة، بهدف الضغط على من جميع أبناء المخيمات الفلسطينية في سورية بإقامة فعاليات 

 .األمم المتحدة والدول العربية من أجل فتح طريق آمن لهم يضمن عودتهم إلى ثرى فلسطين
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توزيع عدد من السلل الغذائية على و  في غضون ذلك بادرت هيئة فلسطين الخيرية إلى تجهيز
العائالت األشد أهالي مخيم اليرموك النازحين للمناطق المجاورة للمخيم، حيث شمل التوزيع 

 .حاجة وعوزاً 

 
وباالنتقال إلى ريف دمشق خرج العشرات من أهالي مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين يوم 
أمس بمسيرة عقب صالة الظهر، تضامنًا ونصرة للمسجد األقصى واستنكاًرا لما يتعرض له من 

لعربية للوقوف أمام ما اقتحامات من قطعان المستوطنين، دعوا خاللها األمة اإلسالمية وا
 .يتعرض له المسجد من تهويد وتقسيم، والعمل من أجل نصرته ومساندة المرابطين فيه

 
ميدانيًا ألقت الطائرات الحربية أربعة براميل متفجرة على أطراف مخيم خان الشيح والمناطق 

ك مع اشتباكات مما أحدث حالة من الهلع بين أبناء المخيم، تزامن ذل والمزارع المتاخمة له،
متقطعة في منطقة دروشا المحاذية للمخيم، إلى ذلك يستمر انقطاع جميع الطرقات الواصلة بين 

وسط معاناة ( خان الشيح -زاكية )مخيم خان الشيح وبين المناطق المجاورة باستثناء طريق 
 .يعيشها أبناء المخيم جراء استهداف المنفذ الوحيد الذي يغذي أبناء المخيم

 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 قالاعت
خالد "، وابنه "جمال سعود"أقدم األمن السوري على اعتقال ثالثة من أبناء مخيم خان الشيح، هم 

حيث اعتقال من قبل عناصر حاجز السومرية التابع للنظام السوري في منطقة " جمال سعود
أن  من منطقة سوق الحميدية في دمشق، علماً " سالم عبد هللا الخالدي"المزة بدمشق، فيما أُعتقل 

 .معتقلين منذ حوالي الثمانية أشهر" مالك ومنصور"اثنين من أوالده هما 
 

 ماليزيا
من سكان مخيم اليرموك " إبراهيم أبو خرج"أعلن الناشط 

إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، احتجاجًا على استمرار احتجازه من 
قبل القوات الماليزية لليوم الثامن على التوالي في سجن مطار 

ور، ومنعه من دخول األراضي الماليزية بعد أن غادرها كواللمب
محاواًل اللجوء إلى أوروبا قبل أن تلقي الشرطة الكمبودية 

" أبو خرج"القبض عليه وتعيده إلى ماليزيا، إلى ذلك جدد 
مناشدته للمنظمات والمؤسسات الحقوقية والصليب األحمر 

طالق الدولي من أجل التدخل العاجل والفوري للعمل على إ
نهاء معاناته والسماح له بإتمام طريقه إلى أوروبا  .سراحه وا 

 
 غزة

نفذت عشرات العائالت الفلسطينية الالجئة من ليبيا واليمن وسورية في قطاع غزه يوم أمس، 
اعتصامًا أمام مجلس الوزراء الفلسطيني، احتجاجًا على سياسة اإلهمال والمماطلة التي تمارسها 

ي تجاههم، كما طالبوا الحكومة ومنظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات حكومة الوفاق الوطن
الدولية بأن تأخذ دورها في حماية الالجئين من الدول العربية وتلبية حاجاتهم اإلنسانية األساسية 

، يجدر 6/4/5192والعمل على صرف مستحقاتهم المالية المقررة من مجلس الوزراء بتاريخ 
قادمة من سورية،  541عائلة، منها  011الت الالجئة إلى غزة يبلغ نحو التنويه أن عدد العائ

 .من ليبيا واليمن 921و
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 انلبن

من فلسطينيي سورية من وجود مقرر مادة اللغة ( السيكون)تفاجئ طالب الصف العاشر 
الفرنسية ضمن المنهاج الذي يدرس ضمن مدارس االونروا حيث لم يخضع هؤالء الطالب سابقًا 

االونروا ألي دروس في اللغة الفرنسية خالل الصفوف السابقة علمًا انهم درسوا ضمن مدارس 
 .المرحلة المتوسطة كاملة
اتهم داخل الصفوف بتعامل المعلمون معهم على أساس امتالكهم لمفاهيم ووصف الطالب معان

 .ومفردات اللغة في حين انهم يجهلون الحروف أصالً 
وقال األهالي إن االونروا قد اخطأت عندما استثنت مادة اللغة الفرنسية من المنهاج المخصص 

من اشرف بشكل مباشر على للطالب الالجئين سورية باعتبار ان قسم التعليم في االونروا هو 
 .وضع المنهاج للمرحلة المتوسطة التي اجتازها الطالب خالل األعوام الدراسية السابقة

يشار ان االونروا قد عمدت مؤخرًا لدمج الطالب الفلسطينيين السوريين مع أقرانهم من فلسطينيي 
حيث مضامين المواد لبنان دون األخذ بنظر االعتبار الفروقات بالمناهج المطبقة عليهم من 

 .واللغات
بالالجئين الفلسطينيين وفي سياق مختلف قامت األونروا بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة 

لكل شخص، $ ( 52)ل حوالي .ألف ل ٠٤السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف بدل طعام 
يعة نقص التمويل عن العائالت المهجرة بذر $ 911وكانت األونروا قد قامت بقطع بدل اإليواء 
 .وعدم وفاء الدول المانحة بتقديم مساعداتها
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 5162/ سبتمبر  -أيلول / 61فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 425111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 925211) •

" األونروا"احصائيات وكالة الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق ( 6111)لبنان، 
 .5192لغاية يوليو 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 06)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 066)يومًا، والماء لـ ( 276)من على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر ( 216)لليوم 
 .ضحية( 925)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 662)

ات يومًا بعد سيطرة مجموع( 261)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 71)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 290)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


