
 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 

 
 

  

يحذر من قيام السلطات الماليزية بترحيله إلى " إبراهيم أبو خرج"الناشط "
 "سورية

 

 
 

 قصف بالبراميل المتفجرة يستهدف محيط مخيم خان الشيح. 

 اعتقال الجئ فلسطيني في مدينة حماة وسط سورية. 

  الهيئات اإلغاثية توزع األضاحي على الالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق والبقاع
 .األوسط اللبناني
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 آخر التطورات
يومًا، والمضرب ( 61)المحتجز في مطار كوااللمبور الماليزي منذ " إبراهيم أبو خرج"الناشط 

اإلنسان، ومؤسسات األمم على التوالي، يجدد مناشدته لمنظمات حقوق ( 8)عن الطعام لليوم 
المتحدة التحرك العاجل لإلفراج عنه، محذرًا في الوقت ذاته من نية السلطات الماليزية ترحيله 

 .إلى سوريا أو لبنان، األمر الذي قد يشكل خطرًا على حياته

 
يأتي ذلك في مناشدة ألبي خرج عبر فضائية القدس، حيث طالب العمل على ترحيله إلى إحدى 

 .األوروبية مما يضمن سالمته، وعدم ترحيله إلى سوريةالدول 
يومًا، وذلك من قبل السلطات الكمبودية التي قامت ( 61)يشار أنه تم اعتقال أبو خرج قبل 

 .الوصول إلى أوروبا" أبو خرج"بترحيله إلى ماليزيا وذلك أثناء محاولة 
جئين الللسطينيين بريف وفي موضوع مختلف تعرضت المزارع المحيطة بمخيم خان الشيح لال

دمشق للقصف بثالثة براميل متلجرة على األقل، مما أسلر عن انتشار حالة من التوتر والقلق 
 .في صلوف أهالي المخيم خوفًا من امتداد القصف إلى مخيمهم
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يأتي ذلك في ظل استمرار الجيش النظامي بإغالق جميع الطرقات الرئيسية التي تصل بين 
( خان الشيح –زاكية )العاصمة دمشق، مما يجبر األهالي على سلوك طريق المخيم ومركز 

وهو الطريق اللرعي الوحيد الذي يسلكه األهالي بالرغم مما قد يتعرضون له من مخاطر 
 .االستهداف المتكرر أثناء مرورهم منهو  القصف

 –أيلول / 61وم ي" كمال محمود المحمود"أما في حماة وسط سورية فقد اعتقل الالجئ الللسطيني
علمًا أنه يعمل سائق  ،سبتمبر الحالي من قبل عناصر حاجز اللرن القريب من ساحة العاصي

وهو من سكان مخيم اليرموك نازح إلى مخيم العائدين بحمص، في العقد الرابع ( سرفيس)حافلة 
 .من العمر، من أهالي عرب صبيح في فلسطين

 
 لجان عمل أهلي 

الخيرية، بتنليذ مشروع األضاحي في مخيم اليرموك لالجئين الللسطينيين قامت هيئة فلسطين 
حصة من اللحوم على عوائل المخيم التي نزحت ( 0222)بدمشق، حيث تم توزيع أكثر من 

 .إلى بلدة يلدا المجاورة

 
فيما قامت الهيئة أيضًا بتنليذ مشروع األضاحي في مخيم خان الشيح لالجئين الللسطينيين، 

حصة من اللحوم على ( 0222)من مناطق الغوطة الغربية بريف دمشق، حيث تم توزيع وعدد 
 .المئات من أهالي مخيم خان الشيح والكسوة والمقيلبية وزاكية

وفي سياق متصل قام فريق هيئة اإلغاثة العالمية بالتعاون مع الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب 
حوم على أهالي مخيم اليرموك النازحين إلى حصة من الل( 0022)الللسطيني، بتوزع حوالي 

 .بلدة يلدا المجاورة للمخيم
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إلى ذلك قامت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان ولجنة العمل النسوي في اللجنة يوم أمس 
حصة من لحوم األضاحي، على العائالت الللسطينية السورية القاطنة ( 622)الخميس بتوزيع 

 .حيث شمل التوزيع كل من منطقة جالال وتعلبايا وسعد نايلفي البقاع األوسط شمال لبنان، 

 
 5102/ سبتمبر  -أيلول / 52فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان، ( 005222)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 605022) •
لغاية يوليو " األونروا"احصائيات وكالة الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق ( 1222)

0260. 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 01)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا على ( 070)يومًا، والماء لـ ( 880)من على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر ( 860)
 .ضحية( 680)التوالي، عدد ضحايا الحصار 

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

مجموعات المعارضة يومًا بعد سيطرة ( 878)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .عليه

 .من مبانيه%( 72)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 000)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )طريق 


