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جميع دول الجوار السوري تعرقل دخول فلسطينيي : مجموعة العمل"
 "سورية إلى أراضيها

 

 
 

 الجئ فلسطيني سوري يقضي عند الحدود السورية التركية. 

  ً  .بتهمة انتهاء إقامته األمن العام اللبناني يعتقل الجئاً فلسطينياً سوريا

  المحتجز بماليزيا يستمر بإضرابه عن الطعام" إبراهيم أبو خرج"الناشط. 

 المجر تبني سياجاً عازالً على حدودها مع صربيا لمنع وصول الالجئين إلى أراضيها. 

 قوات الجيش النظامي تستهدف الطريق الوحيد لمخيم خان الشيح. 

  االرتوازية في مخيم خان الشيحاستصالح وترميم آبار المياه. 
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 ضحايا 
من أبناء مخيم السيدة زينب بدمشق، " لؤي محمد مهاوش" قضى الالجئ الفلسطيني السوري

 .وذلك خالل محاولته عبور الحدود السورية التركية، هربًا من أتون الحرب المستعرة في سورية
الهوا على الحدود مع تركيا يوم أمس الجدير بالذكر أن المهاوش وجد متوفي في مسجد بباب 

 .(6791)الخميس، وهو من مواليد مدينة درعا عام 

 
 آخر التطورات

تؤكد مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن جميع الدول المحيطة بسوريا تستمر بمنع 
في  دخول الالجئين الفلسطينيين السوريين إلى أراضيها، وذلك بالرغم من سوء األوضاع األمنية

 .سورية، والخطورة العالية التي تتعرض لها حياة الالجئين الفارين من الحرب والحصار
حيث تمنع السلطات األردنية دخول الفلسطيني السوري إلى أراضيها تحت أي سبب، وذلك بعد 

فيما تضع السلطات اللبنانية شروطًا .أن أصدرت الحكومة األردنية قرارًا رسميًا بذلك الخصوص
الالجئون بالتعجيزية للسماح لهم بالدخول إلى لبنان وفي حدود ضيقة جدًا كمقابالت لم يصفها 

 .او السفر عبر مطار بيروت ،الشمل في السفارات األوروبية
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أما تركيا فقد أوقفت سفارتها في بيروت إصدار تأشيرات دخول الالجئين الفلسطينيين من سورية 
ن، فيما تستمر بعض السفارات التركية في دول الخليج إلى أراضيها، وذلك منذ أكثر من عامي

بإصدار تأشيرات دخول لفلسطينيي سورية ممن يملكون إقامات في دول الخليج، مما يجبر 
الالجئين الفلسطينيين في سورية على دخول األراضي التركية عبر الطريق البري بطرق غير 

 .شرعية بالرغم من خطورته
جراءات من شأنها أن تعرض حياة الالجئين الفلسطينيين في سورية وترى المجموعة أن تلك اإل

للخطر، وأن ذلك يتنافى مع القوانين واألعراف الدولية المتعلقة بحماية الالجئين خالل الحروب 
 .واألزمات

وفي سياق ذي صلة قام عناصر األمن العام اللبناني بصيدا جنوب لبنان باعتقال الالجئ 
بحجة انتهاء إقامته، علمًا أنه من أبناء  ،(عاماً  02" )مد غازي صالحأح" الفلسطيني السوري

 .مخيم السبينة المهجرين إلى مخيم عين الحلوة
ُيشار أن هذه االعتقاالت تثير حالة من القلق والتوتر بين فلسطينيي سورية المهجرين إلى لبنان 

ترحيلهم إلى سورية، ما جعلهم ألف الجئ، وذلك خوفًا من اعتقالهم و  54والبالغ تعدادهم حوالي 
حبيسي منازلهم والمناطق التي يقطنون بها وحَد من حرية حركتهم وتنقالتهم مما زاد من العبء 

 .االقتصادي عليهم
إلى ذلك يشتكي العديد من الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان مما وصفوه بعدم تحرك 

 .لسطينية بشكل جدي لوضع حد لمشكالتهمالفصائل الفلسطينية واألونروا والسفارة الف
لليوم الرابع على التوالي " إبراهيم أبو خرج"وفي موضوع ليس ببعيد يستمر الناشط الفلسطيني 

بإضرابه عن الطعام، وذلك احتجاجًا على احتجازه من 
قبل السلطات الماليزية لليوم العاشر على التوالي في 

ا بعد أن مطار كوااللمبور ومنعه من دخول أراضيه
غادرها محاواًل اللجوء إلى أوروبا قبل أن تقبض عليه 

 .الشرطة الكمبودية وتعيده إلى ماليزيا
إن قرار اإلضراب المفتوح عن الطعام " أبو خرج"ويقول 

جاء بعد رفض السلطات الماليزية دخولي إلى أراضيها، 
وكذلك بسبب تجاهل منظمات حقوق اإلنسان والفصائل 

اءات والمناشدات التي أطلقتها أنا وعائلتي الفلسطينية للند
نهاء معاناتي  "وتقاعسها عن إيجاد حل لمشكلتي وا 
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ُيشار أن العشرات من الالجئين الفلسطينيين السوريين يعانون من صعوبة في الحصول على 
 .إقامة قانونية في ماليزيا، بسبب تشديد القوانين الماليزية المتعلقة باإلقامات

ببعيد أكدت مصادر إعالمية، بدء الجيش المجري بناء سياج عازل على وعلى صعيد ليس 
 .حدوده الجنوبية مع صربيا، وذلك بحجة منع تدفق اآلالف من المهاجرين

ووفقًا لمصادر حكومية مجرية فإن العمل في السياج بدأ صباح االثنين على أطراف بلدة 
 .أمتار( 5)ذي يصل ارتفاعه إلى موراهالوم، حيث تجهز جرافات األرض لإلنشاء الجدار ال

يذكر أن المجر تعتبر أحد أبرز النقاط التي يسلكها الالجئون الفارون من الحرب في سورية 
 .نحو دول الشمال األوروبي

 
( خان الشيح –زاكية )وفي موضوع مختلف استهدف الجيش النظامي، يوم أمس، طريق 

 .إعداد هذا التقرير عن وقوع إصاباتبالرشاشات الثقيلة، فيما لم ترد حتى ساعة 
هو الطريق الوحيد المتبقي ألهالي مخيم خان الشيح ( خان الشيح –زاكية )يشار أن طريق 

لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق للوصول إلى العاصمة، وذلك بعد أن قام الجيش النظامي 
 .بإغالق جميع الطرقات التي تصل بين المخيم، ومركز العاصمة دمشق

التنمية الشبابية باستصالح وا عادة ترميم آبار المياه االرتوازية و  يما قامت مؤسسة جفرا لإلغاثةف
والعمل على إعادة  ،التابعة لمؤسسة الالجئين الفلسطينيين في مخيم خان الشيح بريف دمشق

النقص في تخديم احتياجات و  تأهيل شبكة المياه المحلية بالمخيم في ظل عدم توفر المياه
 .هالياأل
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 5182/ سبتمبر  -أيلول / 81فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 545222)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 645422) •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 1222)لبنان، 

 .0264لغاية يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 61) أكثر من •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 618)يومًا، والماء لـ ( 898)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 828)لليوم 
 .ضحية( 680)عدد ضحايا الحصار يومًا على التوالي، 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 192)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 896)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 92)اع المياه عنه ودمار حوالي أيام النقط( 464)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


