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أم وأطفالها يناشدون إطالق سراحهم من السجون المقدونية بعد "
 "أشهر 3احتجازهم فيها ألكثر من 

 
 

 

 .قصف واندالع اشتباكات عنيفة في مخيم اليرموك جنوب دمشق 

  قصف على محيط مخيم خان الشيح وعودة التيار الكهربائي بعد انقطاعه ليوم
 .كامل

  ":ضحية من أبناء مخيم العائدين بحمص قضوا منذ بداية 93مجموعة العمل "

 األحداث في سورية.

 .يوم طبي مجاني لالجئين الفلسطينيين في بعلبك اللبنانية 

 يح.االحتفال بيوم الطفل العالمي في مخيم خان الش 

 

 العائلة المحتجزة في مقدونيا
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 مقدونيا
تلقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية اتصااًل من ذوي السيدة "إلهام صالح" وهي الجئة 
فلسطينية من مخيم خان الشيح بريف دمشق، اعتقلت وأبنائها أثناء محاولتها الوصول إلى أوروبا 

أطفالها  عام( ومعها 53عبر مقدونيا، وفي التفاصيل خرجت السيدة "إلهام صالح" عمرها )
سنوات( إضافة  4سنوات( وصالح صالح ) 8سنوات( ومحمد صالح ) 9الثالثة حمزة صالح )

سنوات( مع مجموعة من الالجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم  5إلى بنت أختها زينة يوسف )
خان الشيح بريف دمشق للوصول إلى أوروبا عن طريق البر من مقدونيا باتجاه صربيا حيث 

سيارة المهرب وأصيبوا اصابات متفاوتة، وقامت الشرطة المقدونية بإلقاء القبض  انقلبت بهم
عليهم، وترحيل غالبية المجموعة إلى الحدود إال أنها تحفظت على األم "إلهام صالح" وأطفالها 
األربعة، حيث تم نقلهم إلى سجن في العاصمة المقدونية سكوبيا وبقوا هناك ثالثة أشهر في 

غاية ودون أي اتصال بالعالم الخارجي، فلم تتمكن العائلة من التواصل مع أقاربها ظروف سيئة لل
سوى مرتين طوال تلك الفترة، وخالل المكالمتين القصيرتين ناشدت األم جميع الجهات التدخل 
نهاء معاناتهم داخل ذلك السجن، كما قالت " أخبرونا بأننا سنبقى محتجزين لحين  لإلفراج عنهم وا 

 .عقاد المحكمة لتقديم الشهادة ضد المهرب"موعد ان

 
 ،إلى ذلك عّبر ذوو العائلة المحتجزة عن قلقهم البالغ على صحة األم األطفال داخل السجن

خاصة بعد أن وصلتهم أنباء من بعض المفرج عنهم بأن أوضاعهم سيئة للغاية، بالرغم من 
مناشدتهم للصليب األحمر والسفارة الفلسطينية في بلغاريا ألنه ال يوجد سفارة فلسطينية في 
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ج مقدونيا، ووفقًا لألهالي لم تسفر زيارة السفير الفلسطيني وسلسلة لقاءاته في مقدونيا عن أي نتائ
متعلقة بهم حتى أن السفير لم يتمكن من اللقاء باألم وعائلتها، كما أضافوا أن السفارة الفلسطينية 

 في بلغاريا تتهرب حاليًا من الرد على اتصاالتهم واستفساراتهم عن ابنتهم وأطفالها.
فيها هذا ويجدد األهالي مناشدتهم عبر مجموعة العمل لجميع الجهات الحقوقية واإلنسانية بما 

منظمة الصليب األحمر، منظمة حقوق اإلنسان، ومنظمة العفو الدولية، إضافة إلى السفارة 
الفلسطينية في بلغاريا، ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية، التدخل العاجل والفوري لوضع حد 

 أطفالها.و  لمأساة ومعاناة ابنتهم
 

 آخر التطورات
ين بدمشق لقصف عنيف حيث استهدفت مناطق متفرقة تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطيني

منه بعدد من القذائف مما تسبب بوقوع جرحى، تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات بين المجموعات 
التابعة للمعارضة السورية المسلحة داخل اليرموك وعناصر من الجبهة الشعبية القيادة العامة، 

ونات الغذائية والصحية ألبناء مخيم اليرموك لالجئين إلى ذلك استأنفت وكالة األونروا توزيع المع
أيام على التوالي، وفي السياق ذاته ال يزال المخيم بال  304الفلسطينيين المحاصرين منذ حوالي 

 ما زاد وفاقم من معاناة سكانه. 44مياه لليوم 

 
 من القصف الذي استهدف مخيم اليرموك

إلى ذلك تعرضت المناطق المحيطة بمخيم خان الشيح للقصف بعدد من القذائف التي سمعت 
أصوات انفجارها بوضوح داخل المخيم، فيما شهدت منازل المخيم عودة التيار الكهربائي إليها 

ساعة بشكل متواصل، أما فيما يتعلق بالمواصالت فيستمر إغالق  44بعد انقطاعها لحوالي 
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 خان الشيح" –الواصلة بين المخيم والمناطق المجاورة باستثناء طريق "زاكية جميع الطرقات 
وفي سياق متصل أعلن فريق التوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد 

نذ بداية األحداث في سورية بلغ الضحايا من أبناء مخيم العائدين بمدينة حمص الذين قضوا م
 4برصاص قناص، فيما قضى  4جراء القصف،  3لتعذيب، تحت ا 44" ضحية بينهم 59"

جراء خطفهم ومن ثم قتلهم، في حين  4بطلق ناري، والجئ واحد نتيجة تفجير سيارة مفخخة، و
 أعدم الجئ من أبناء المخيم بالسالح األبيض.

 
 لجان عمل أهلي

بالل بن ( في مستوصف Sy.Pal.Medيوم طبي مجاني أقامه تجمع أطباء فلسطينيي سورية )
رباح الطبي بمدينة بعلبك اللبنانية، شارك فيه عدد من األطباء المختصين في الجراحة العامة 
وجراحة الكلى والمسالك البولية، إضافة إلى أطباء األطفال والداخلية والعالج الفيزيائي، حيث تم 

وية والفحوصات " مريض من أبناء الالجئين الفلسطينيين في لبنان كما تم تقديم األد405فحص "
جراء عمليتين جراحيتين )جراحة صغرى(، يذكر أن اليوم الطبي كان بتمويل  الالزمة لهم وا 

 ورعاية من "حملة الوفاء األوروبية" و"الهالل الخيري الدنماركي" و"جمعية الرحمة في النمسا".
خان الشيح وفي سياق متصل أقامت مجموعة هّمة الشبابية بالتعاون مع مركز المرأة في مخيم 

لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق حفاًل لمناسبة يوم الطفل العالمي في روضة األمل التابعة 
للمركز، وذلك بحضور ممثلين عن كافة الهيئات والجهات العاملة في المخيم، وحشد كبير من 

 أطفال المخيم واألهالي.

 
 في مخيم خان الشيح يوم الطفل العالمياحتفال 
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 تشرين الثاني الجاري -نوفمبر 22لسطينية في سورية احصائيات وأرقام حتى المخيمات الف
: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم مخيم اليرموك •

يومًا  55يومًا، والماء لـ  485على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  405لليوم 
 .ضحية 745على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا قضوا خارج سورية "57" •
 ." عنصرًا من جيش التحرير الفلسطيني قضوا بسبب االشتباكات في سورية54" •
: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم الحسينية •

 يوم على التوالي. 504
مر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : الجيش النظامي يستمخيم السبينة •

 يومًا على التوالي. 354
يومًا بعد سيطرة مجموعات  454: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي مخيم حندرات •

 المعارضة عليه.
يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام للخدمات األساسية  227: حوالي درعا مخيم •

 داخله.
: استمرار النقطاع الطرقات الواصلة بينه وبين مركز المدينة باستثناء الشيحمخيم خان  •

 خان الشيح". -طريق "زاكية
 : استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة.مخيم خان دنون •
 : استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم منذ أكثر من عام.مخيم النيرب •
: الوضع هادئ نسبيًا يدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والس •

 مع استمرار األزمات االقتصادية فيها.


