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وفقدان شقيقين من أبناء مخيم ..الجئان فلسطينيان يقضيان في سورية"
 "العائدين بحمص

 

 
 

  ضحية وأربعة جرحى فلسطينيين جراء قصف منطقة توزيع مياه الشرب في حي
 التضامن المجاور لمخيم اليرموك

 بعض المساعدات اإلنسانية لنازحي مخيم اليرموك في البلدات المجاورة له إدخال 

  األونروا توزع مساعدات غذائية على أهالي مخيم خان دنون 
 األمن السوري يعتقل أحد أبناء مخيم خان الشيح ويفرج عن ثالثة آخرين 

  اماتهماقالسلطات اللبنانية تستمر باعتقال عدد من فلسطينيي سورية بتهمة انتهاء 

  يستمر بإضرابه عن الطعام " إبراهيم أبو خرج"لليوم السابع على التوالي الناشط 
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 ضحايا
( عاما   25" )عبد هللا أحمد عبد هللا"قضى الالجئ الفلسطيني 

وأصيب أربعة أشخاص بينهم أب وابنه جراء سقوط قذيفة 
خالل تعبئتهم الماء من نقطة لتوزيع مياه الشرب في حي 
التضامن المالصق لمخيم اليرموك، وهو أحد ناشطي لجان 
حق العودة في مخيم اليرموك ومن كوادر الجبهة 

 .الديمقراطية
من أبناء مخيم خان الشيح تحت التعذيب في " مؤيد أحمد محمد"كما قضى الالجئ الفلسطيني 

 .السجون السورية، بعد اعتقال دام حوالي تسعة أشهر وذلك أثناء خروجه للعمل

 
 "مؤيد أحمد محمد"الالجئ الفلسطيني 

 آخر التطورات
تستمر معاناة أهالي مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق بالتفاقم نتيجة استمرار 
انقطاع المياه والكهرباء جراء استمرار حصار الجيش السوري والقيادة العامة لمخيم اليرموك، 

والذهاب إلى المناطق المجاورة للمخيم سيرا  على األقدام من مما دفع األهالي للمخاطرة بحياتهم 
أجل تأمين مياه الشرب لعائالتهم وأطفالهم، وفي حادثة ُتدلل على ذلك قضى يوم أمس الالجئ 

وأصيب أربعة أشخاص بينهم أب وابنه جراء ( عاما   25" )عبد هللا أحمد عبد هللا"الفلسطيني 
ن نقطة لتوزيع مياه الشرب في حي التضامن المالصق لمخيم سقوط قذيفة خالل تعبئتهم الماء م

 .اليرموك
إلى ذلك أدخلت مؤسسة جفرا دفعة جديدة من المساعدات اإلنسانية ضمن حملتها من أجل 

" يلدا، ببيال، بيت سحم" والتي سيتم توزيعها على أبناء اليرموك النازحين إلى بلدات 6اليرموك 
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من  ،غذائية وصحية باإلضافة إلى حبوب لتعقيم المياه حيث ستتضمن تلك المساعدات سلل
جانب آخر تستمر صيدلية هيئة فلسطين الخيرية بتقديم الوصفات الطبية ألهالي مخيم اليرموك 

بشكل مجاني، كما تواصل الهيئة تعبئة المياه و  وصفة طبية 09حيث يصرف يوميا  حوالي 
 .وببيالألهالي مخيم اليرموك النازحين الى بلدات يلدا 

 
بتوزيع ( األونروا)وباالنتقال إلى ريف دمشق بدأت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

مساعدات غذائية على أهالي مخيم خان دنون بريف دمشق، فيما يشتكي سكانه من فراغ إغاثي 
وذلك جراء عدم وجود جمعيات  ،واضح في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي يعيشونها

خيرية أو لجان عمل أهلي داخل المخيم نتيجة التضييق األمني من قبل قوات النظام عليها 
وحملة االعتقاالت التي طالت العديد من الناشطين اإلغاثيين فيها، مما دفع هذه اللجان إلى 

مخيم الذي يعتبر األشد فقرا  إغالق أبوابها حفاظا  على أرواح ناشطيها، إلى ذلك ما يزال سكان ال
بين المخيمات الفلسطينية في سورية يعتمدون على المساعدات المالية واإلغاثية التي تقدمها 

 .بين الفينة واألخرى( األونروا)وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
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حاجز من أبناء مخيم خان الشيح من قبل عناصر " أحمد غازي"اعتقل الالجئ الفلسطيني 
المشحم التابع للنظام السوري في بلدة كوكب بريف دمشق، فيما أفرج األمن السوري عن ثالثة 

  :أب وابنه وامرأة، المفرج عنهم همأشخاص من أبناء المخيم بينهم 
من  5962/ سبتمبر  –أيلول / 66الذين اعتقال يوم " خالد جمال سعود"، وابنه "جمال سعود"

كما أفرج عن  ،التابع للنظام السوري في منطقة المزة بدمشق قبل عناصر حاجز السومرية
يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت  بعد اعتقال دام ألكثر من شهرين،" صبرية يوسف"الالجئة 

 .معتقال  من أبناء المخيم في السجون السورية 52أسماء 
الرابع من العمر، وأكرم في العقد " رائد حسني درباس"وفي سياق مختلف ُفقد كل من الشقيقين 

، 5962/0/62في العقد الثاني من العمر، من أبناء مخيم العائدين بحمص يوم " حسني درباس
أثناء سفرهما إلى خارج سورية بهدف الهجرة إلى أوروبا، وحتى اللحظة لم ترد أي معلومات أو 

 .أنباء عنهما، علما  أنهما من أهالي قرية طيرة حيفا في فلسطين
 

 لبنان
يستمر األمن العام اللبناني بالتضييق على الالجئين الفلسطينيين السوريين واعتقالهم بحجة 
انتهاء إقامتهم، حيث أفاد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه استطاع 
التواصل مع أحد الالجئين المعتقلين في سجن الحسبة بمدينة صيدا جنوب لبنان، والذي أكد له 

الجئين فلسطينيين سوريين معتقلين في سجن الحسبة منذ حوالي األسبوعين  69من  وجود أكثر
بتهمة انتهاء اقاماتهم، فيما ناشد المعتقلون األونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية ومنظمات 
حقوق اإلنسان التدخل من أجل اإلفراج عنهم وتسوية وضعهم القانوني ومعاملتهم أسوة بالالجئ 

 .السوري
ألف الجئ معاملة  52ر أن الحكومة اللبنانية تعامل فلسطينيي سورية البالغ تعدادهم حوالي ُيشا

خاصة و  السائحين، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية، كما تشهد الحكومة اللبنانية
يانا  فأح ،األمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه الالجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية

، ويتقدم الالجئ الفلسطيني للحصول "تصدر قرارا  بتجديد اإلقامات لمدة شهرين أو ثالثة أشهر
على اإلقامة فتستمر اإلجراءات أحيانا  شهرا  أو شهرين، وعندما يستلمها يجد أن المدة الممنوحة 

ين الفلسطينيين له قد شارفت على االنتهاء، باإلضافة إلى ذلك ال تسمح الحكومة اللبنانية لالجئ
 .المهجرين بالعمل على أراضيها
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 ماليزيا
إبراهيم أبو "لليوم السابع على التوالي يستمر الالجئ الفلسطيني 

بإضرابه عن الطعام، وذلك احتجاجا  على احتجازه من " خرج
قبل السلطات الماليزية لليوم الثالث عشر على التوالي في 

أراضيها بعد أن غادرها مطار كوااللمبور ومنعه من دخول 
محاوال  اللجوء إلى أوروبا قبل أن تقبض عليه الشرطة الكمبودية 

 .وتعيده إلى ماليزيا
ُيشار أن العشرات من الالجئين الفلسطينيين السوريين من 
صعوبة الحصول على إقامة قانونية في ماليزيا، بسبب تشديد 

 .القوانين الماليزية المتعلقة باإلقامات
 

 1122/ سبتمبر  -أيلول / 12و سورية إحصائيات وأرقام حتى فلسطيني
الجئا  فلسطينيا  سوريا  في ( 525999)الجئا  فلسطينيا  سوريا  في األردن و( 625299) •

" األونروا"الجئا  فلسطينيا  سوريا  في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6999)لبنان، 
 .5962لغاية يوليو 

 .فلسطينيا  سوريا  وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة ألف الجئا  ( 66)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 676)يوما ، والماء لـ ( 556)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 566)لليوم 
 .ضحية( 655) يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوما  على التوالي( 676)

يوما  بعد سيطرة مجموعات ( 575)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 79)مار حوالي أيام النقطاع المياه عنه ود( 265)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا  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 


