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بماليزيا، الجئ فلسطيني سوري محتجز يطلق " كوااللمبور"من مطار "
 "نداء استغاثة

      

 
 

 الطيران الحربي يستهدف مخيم حندرات بالقنابل الحارقة. 

  يوم على حصار مخيم اليرموك( 0011)أكثر من. 

 انتحار فلسطيني سوري في بيروت نتيجة لألوضاع المزرية. 

 تجمع عمال فلسطنيي سورية يواصل مشروع إنارة منازل فلسطينيي سورية في لبنان. 
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 لتطورات آخر

من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في " أحمد حناوي" أطلق الالجئ الفلسطيني السوري
في ماليزيا مناشدة لما وصفهم بأصحاب القرار في منظمة  "كوااللمبور"مشق، المحتجز بمطار د

التحرير الفلسطينية، ومنظمات حقوق اإلنسان، واألمم المتحدة، للعمل على إطالق سراحه من 
سجن مطار كواللمبور، وذلك بعد احتجازه منذ حوالي أربعة أيام، وشدد أبو خرج في مناشدته 

شكلته قبل أن يتم ترحيله إلى سورية، لما يشكله ذلك من خطر على ضرورة إيجاد حل سريع لم
 .على حياته

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

 
العمل من أجل فلسطينيي سورية في حلب نبأ قصف وفي سياق مختلف، نقل مراسل مجموعة 

الجيش النظامي لمخيم حندرات بالقنابل الحارقة، تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات عنيفة بين 
الموالية والجيش " لواء القدس"المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية من جهة ومجموعة 

 .تحام المخيم دون إحراز تقدم يذكرالنظامي من جهة أخرى، في مسعى من األخيرة اق

ُيشار أن المخيم خالي تمامًا من ساكنيه حيث أجبر األهالي على ترك مخيمهم على وقع 
يومًا، والتي ( 4411)االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين قوات النظام والمعارضة، قبل حوالي 

 .انتهت بسيطرة المعارضة على المخيم
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السورية المسلحة عودة األهالي للمخيم منذ تلك الفترة، في حين  فيما منعت قوات المعارضة
تعرض المخيم لقصف متكرر بالبراميل المتفجرة طوال تلك المدة، ما أسفر عن دمار حوالي 

 .من منازل المخيم%( 08)

 
إلى ذلك، يواصل الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة والفصائل الفلسطينية الموالية للنظام 

مما فتح باب معاناة كبيرة على  ،على التوالي( 4488)بحصارها على مخيم اليرموك ألكثر من 
األهالي في المخيم، حيث تم قطع الماء والكهرباء وُمنع على إثره ادخال المواد الغذائية والطبية 

ليها وغيرها، وُيحظر على األهالي الخروج أو الدخول من مداخل المخيم الرئيسية والتي تسيطر ع
 .مجموعات من األمن السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية لها

في حين أدى القصف المتكرر والحصار المستمر إلى توقف جميع مشافي ومستوصفات المخيم 
عن العمل، وتم قضاء عدد من الكوادر الطبية بفعل القصف بالطائرات وقذائف الهاون، وزاد من 

للمخيم وسيطرته عليه بمساعدة عناصر جبهة " داعش"ظيم تازم أوضاع االهالي اقتحام تن
 ".داعش"، حيث انسحبت العديد من الجهات اإلغاثية تحت تهديدات 5842مطلع إبريل " النصرة"

فيما تعيش عدد من العائالت بحصار جديد بعدما علقوا بين نقاط االشتباكات التي تدور بين 
ن مياه الشرب والطعام وخاصة مع انتشار قناصة داعش والنصرة في أزقة المخيم، وصعوبة تأمي

 .الطرفين وعمليات حرق المنازل وتفجير العبوات الناسفة
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داعش  -أما ميدانيًا، تتواصل االشتباكات ومعارك كر وفر وتفجير لألنفاق بين تنظيم الدولة 
تعادة وجبهة النصرة، ما أدى لوقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات المهاجمة واس

 .النصرة مباني كان تنظيم الدولة قد سيطر عليها في وقت سابق

 

 لبنان

عام على االنتحار صباح يوم األربعاء ( 52" )حسن رابح"أقدم الفنان الراقص الفلسطيني السوري 
بإلقاء نفسه من شرفة شقته التي يقطنها بشارع الحمرا في العاصمة اللبنانية ( يونيو/حزيران 55)

 .بيروت

وبحسب ما تداول أصدقاء حسن على مواقع التواصل االجتماعي، فإن األخير عانى من ظروف 
نفسية وعصبية صعبة خالل العامين األخيرين اللذين قضاهما في بيروت، بعد أن أجبرته 

 .األحداث في سورية على مغادرتها

 
يعانون من أوضاع ألفًا، و ( 15.2)يذكر أن عدد الفلسطينيين السوريين في لبنان قد تجاوز 

يجارات المنازل  قانونية غير واضحة، وأوضاع معيشية قاسية، حيث فرص العمل قليلة جدًا وا 
 .المرتفعة
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 لجان عمل أهلي

يواصل تجمع عمال فلسطنيي سورية في لبنان تنفيذ مشروع انارة منازل الالجئين الفلسطينيين من 
برعاية وتمويل مؤسسات وجمعيات خيرية منها وذلك  في مخيمات لبنان وأماكن تواجدهمسورية 

وذلك في  جمعية الرحمة النمساويةو  حملة الوفاء االوروبيةو  جمعية الهالل الخيري الدانماركي
خطوة تهدف إلى التخفيف من معاناة المهجرين الفلسطينيين السوريين نتيجة الظروف اإلقتصادية 

 .الصعبة التي يعانون منها

يذ مشروع اإلنارة في صيدا ومخيماتها بعد أن قام بتنفيذ عدة مشاريع في وقد قام التجمع بتنف
 .البقاع ومخيمات طرابلس الشمال ومخيمات بيروت

 

 3102/ حزيران ــ يوينو/ 32/وأرقام حتى  إحصائيات  فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 42288) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 155288) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0888) •

 .5842يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 0888) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 4888) •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 14.5)أكثر من  •

 .5842كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : اليرموكمخيم  •

يومًا، والماء لـ ( 4401)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 4484)لليوم 
 .ضحية( 401)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 025)

عودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من ال: مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 522)
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أيام بعد سيطرة مجموعات ( 4411)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 18)دمار حوالي و  أيام النقطاع المياه عنه( 080)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : دين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائ •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


