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في أول أيام عيد األضحى أهالي اليرموك وخان الشيح يهتفون لألقصى "
 "ويطالبون برفع الحصار عن اليرموك

 

 
 

 قصف بالبراميل المتفجرة يستهدف محيط مخيم خان الشيح 

  ًتثقيفياً ألطفال مخيم اليرموك في بلدة يلدامجموعة جنين الكشفية تنظم نشاطا. 

 المحتجز في ماليزيا يستمر بإضرابه عن الطعام لليوم " إبراهيم أبو خرج"الناشط
 .السابع على التوالي

  فلسطينياً لجأوا إلى تايلند بعد فرارهم من الحرب في سورية (54)هولندا تستقبل. 
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 آخر التطورات 
المبارك، خرج المئات من أهالي مخيمي اليرموك وخان الشيح في في أول أيام عيد األضحى 

مسيرات جابت شوارع المخيمين، حيث طالب األهالي الذين رفعوا رايات فلسطين، برفع الحصار 
 .المشدد عن مخيم اليرموك، مرددين الهتافات الوطنية

 
ن مضايقات كما عّبر األهالي عن تضامنهم مع أهلهم في القدس، ضد ما يتعرضون له م

 .واعتداءات من االحتالل اإلسرائيلي
إلى ذلك زار أهالي مخيم اليرموك مقبرة الشهداء في المخيم، فيما زار أهالي مخيم خان الشيح 

 .النصب التذكاري لشهداء مسيرة العودة
يشار أن انطالق المسيرات في أول أيام العيد نحو مقابر الشهداء هو تقليد وطني فلسطيني، 

الالجئون الفلسطينيون يحافظون عليه استذكارًا ألرواح الشهداء ومواساة لذويهم، علمًا أن الزال 
 .مقبرتي الشهداء في مخيم اليرموك تضم عددًا من قيادات وكوادر الفصائل الفلسطينية
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وعلى صعيد آخر تعرضت المزارع المحيطة بمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف 
يلين متفجرين على األقل، مما أسفر عن انتشار حالة من التوتر والقلق في دمشق للقصف ببرم

 .صفوف أهالي المخيم خوفًا من امتداد القصف إلى مخيمهم
يأتي ذلك في ظل استمرار الجيش النظامي بإغالق جميع الطرقات الرئيسية التي تصل بين 

 (خان الشيح –زاكية ) المخيم ومركز العاصمة دمشق، مما يجبر األهالي على سلوك طريق
وهو الطريق الفرعي الوحيد الذي يسلكه األهالي بالرغم مما قد يتعرضون له من مخاطر 

 .القصف واالستهداف المتكرر أثناء مرورهم منه
 

 لجان عمل أهلي
نظمت مجموعة جنين الكشفية في بلدة يلدا المجاورة لمخيم اليرموك نشاطًا حول كيفية إقامة 

بناء مجسم للكعبة المشرفة حيث شارك أطفال مخيم اليرموك النازحون إلى  شعائر الحج، وتم
وحضر  ،يلدا في النشاط وطافوا حول مجسم الكعبة محاكاة منهم لمراسم الحج في مكة المكرمة

النشاط حشد من أهالي اليرموك جنوب دمشق، يذكر أن اآلالف من أهالي اليرموك كانوا قد 
داعش على اليرموك وقيامه الحقًا باغتيال العديد من  –الدولة نزحوا عنه إثر سيطرة تنظيم 

 .الناشطين من أبناء المخيم

 
 (418)يشار أن الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة تفرض حصارها على المخيم لليوم 

يومًا على التوالي،  (478)يومًا، والماء لـ  (884)على التوالي، ويقطع الكهرباء منذ أكثر من 
من المخيم المحاصر منذ مطلع  (%06)بينما تستمر النصرة وداعش بالسيطرة على حوالي 

 .نيسان الماضي، والذي نزح على إثره اآلالف من المخيم إلى البلدات المجاورة
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 ماليزيا
لليوم السابع على التوالي يستمر الالجئ الفلسطيني 

الطعام، وذلك احتجاجًا بإضرابه عن  "إبراهيم أبو خرج"
على احتجازه من قبل السلطات الماليزية لليوم الخامس 
عشر على التوالي في مطار كوااللمبور ومنعه من دخول 
أراضيها بعد أن غادرها محاواًل اللجوء إلى أوروبا قبل أن 

 .تقبض عليه الشرطة الكمبودية وتعيده إلى ماليزيا
قرار اإلضراب أن " أبو خرج "وفي تصريح سابق قال 

المفتوح عن الطعام جاء بعد رفض السلطات الماليزية 
دخولي إلى أراضيها، وكذلك بسبب تجاهل منظمات 
حقوق اإلنسان والفصائل الفلسطينية للنداءات والمناشدات 
التي أطلقتها أنا وعائلتي وتقاعسها عن إيجاد حل 

نهاء معاناتي  ".لمشكلتي وا 
الفلسطينيين السوريين يعانون من صعوبة في الحصول على  ُيشار أن العشرات من الالجئين

 .إقامة قانونية في ماليزيا، بسبب تشديد القوانين الماليزية المتعلقة باإلقامات
 

 هولندا 
عائالت فلسطينية قادمة من تايلند، بناء على  (4)وصلت إلى العاصمة الهولندية امستردام 
 .قبل المفوضية السامية لشؤون الالجئين موافقة من السلطات الهولندية وترشيح من

الجئًا فلسطينيًا معظمهم من األطفال فروا من أتون الحرب السورية  (84)وتتكون العائالت من 
إلى تايلند والتي عاشوا فيها أوضاعًا مأساوية وصعبة، وقد قام أعضاء من البيت الفلسطيني في 
هولندا باستقبالهم ومرافقتهم خالل اإلجراءات التي تمت في المطار قبل نقلهم إلى فنادق سيبقون 

 .فيها عدة أيام
كر أن آالف الالجئين الفلسطينيين فروا من سوريا بعد قصفهم واستهدافهم نحو الدول يذ

األوروبية وعبر دول عدة، فمنهم من توجه إلى تركيا ومصر وليبيا ودول جنوب شرق آسيا 
وغيرها من الدول التي يحاول من خاللها المهاجرون الوصول لدول اللجوء األوروبي، في حين 

تحتجز الجئين فلسطينيين كتايلند وماليزيا بتهمة محاولة السفر بشكل غير التزال بعض الدول 
 .قانوني
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 4102/ سبتمبر  -أيلول / 42فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في  (840666)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و  (15,500) •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (0666)لبنان، 
 .5614لغاية يوليو 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (40)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

 (478)يومًا، والماء لـ  (448)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (418)لليوم 
 .ضحية (145)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (070)

يومًا بعد سيطرة مجموعات  (477)الي عنه منذ حوالي نزوح جميع األه: مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%76)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (451)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 : خان الشيح مخيم •

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


