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حاالت إغماء بين الجئين فلسطينيين وسوريين مضربين عن الطعام في "
 "أحد المعتقالت البولندية

 
 

 
  إلى الدول األوربيةالوصولالجئ فلسطيني يقضي غرقاً أثناء محاولته . 
 أحد عناصر جيش التحرير الفلسطينيي يقضي بريف دمشق. 

 قصف عنيف يستهدف محيط مخيم خان الشيح. 
 األونروا تعيد افتتاح مدرسة ومستوصف طبي في مخيم السيدة زينب. 
 الجئاً فلسطينياً سورياً قضوا خارج سورية38مجموعة العمل . 
  عن منازل مخيم اليرموك" 52"استمرار انقطاع المياه لليوم. 
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 حاياض
من أبناء مخيم اليرموك غرقًا أثناء العبور بين تركيا واليونان وذلك " عادل دياب" قضى الشاب

. خالل محاولتو الوصول إلى أوروبا

 
عادل دياب 

من مرتبات جيش التحرير الفمسطيني، إثر اشتباكات اندلعت " نورس عمي قاسم"كما قضى الشاب
في الغوطة الشرقية بريف دمشق، مما يرفع حصيمة الضحايا من جيش التحرير الفمسطينيي 

 . ضحية92والذين قامت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية بتوثيقيم إلى 

 
 نورس عمي قاسم
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 احصائيات
أعمن فريق التوثيق في مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية أن عدد الالجئين الفمسطينيين 

أثناء " 36"شخصًا، منيم" 38"السوريين الذين قضوا خارج سورية منذ بداية األحداث بمغ 
محاولتيم الوصول إلى البمدان األوروبية ىربًا من الحرب في سورية، حيث كان الغرق السبب 
األكبر في ذلك، ويذكر أن ىذا العدد ىو من استطاع الفريق توثيقو في حين أن ىناك أعدادًا 

 .كبيرة من المفقودين لم يتسن لممجموعة معرفة مصيرىم
 

 آخر التطورات
في اتصال ىاتفي لمجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية مع أحد الالجئين الفمسطينيين 

من أبناء مخيم خان الشيح بريف " أ.ع"السوريين المحتجزين في بولندا، أكد الالجئ الفمسطيني 
دمشق لممجموعة وقوع حالتي إغماء في صفوف الالجئين الفمسطينيين والسوريين المضربين عن 

 فيما يدخل إضرابيم عن الطعام يومو الرابع ،الطعام حيث تم نقل إحدى الحالتين إلى المستشفى
 48عمى التوالي، وذلك احتجاجًا عمى احتجازىم من قبل السمطات البولندية لمدة وصمت إلى 

 .يومًا عند بعضيم
أن السمطات البولندية تعتقميم بتيمة الدخول غير الشرعي لمبالد، حيث أصدرت " أ.ع"وأضاف 

بحقيم أحكام بالسجن لمدة ثالثة أشير، وتخيرىم السمطات بين طمب المجوء في بولندا أو قضاء 
عمى أن الالجئين الفمسطينيين والسوريين والبالغ " أ.ع"، وشّدد "مدة ثالثة أشير داخل المعتقل

مؤكدًا "  الجئًا بينيم امرأة، سيستمرون بإضرابيم عن الطعام حتى يتم اإلفراج عنيم12عددىم 
 "أنيم ىربوا من الحرب في سورية حتى يمتحقوا بعائالتيم المتواجدة في دول أوروبية أخرى"

أنيم لم يتعرضوا لمضرب أو اإليذاء من قبل السمطات " أ.ع"وعن الوضع في المعتقل قال 
البولندية، لكنيا أخذت بصماتيم وقامت بتصويرىم مؤكدة ليم أن تمك اإلجراءات ىي إجراءات 

 ."جنائية وليست لطمب المجوء في بولندا
جميع الجيات الحقوقية والدولية والسفارة الفمسطينية في بولندا التدخل العاجل " أ.ع"إلى ذلك ناشد 

لوضع حد لمعاناتيم في بولندا والسماح ليم بالمحاق بأقاربيم في باقي البمدان األوروبية، حيث 
ذا بيم يعتقمون في السجون  .أنيم ىربوا من سورية بسبب الحرب، وطمبًا لألمان، وا 

وعمى صعيد آخر تعرض محيط مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق لقصف 
بالبراميل المتفجرة حيث سمعت أصوات اإلنفجارات بوضوخ داخل حارات وشوارع المخيم، إلى 
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 – زاكية"ذلك ال تزال الطرقات الواصمة بين المخيم والمناطق المجاورة لو مقطوعة باستثناء طرق 
 ."خان الشيح

افتتاح مدرسًة ومستوصفًا صحيًا في مخيم السيدة زينب " األونروا"ومن جية أخرة أعادت وكالة 
لالجئين الفمسطينيين في ريف دمشق، وذلك بعد إجراء الصيانة الالزمة ليم إثر الدمار الذي 
أصابيما بسبب القصف الذي استيدفيما في وقت سابق، ويذكر أن مخيم السيدة زينب من 

 .المخيمات الفمسطينية اليادئة نسبيًا حيث تتركز معاناة سكانو عمى الجانب االقتصادي

 
 52أما في مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق يدخل انقطاع المياه عن منازلو اليوم 

القيادة العامة بفرض حصار  - عمى التوالي في ظل استمرار الجيش النظامي والجبية الشعبية
عمى التوالي، حيث يعاني األىالي من أزمات معيشية خانقة يزيد " 482"مشدد عمى المخيم لميوم 

 .من تفاقميا انقطاع المياه والكيرباء
 
 في سورية احصائيات وأرقام المخيمات الفلسطينية
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى المخيم لميوم : مخيم اليرموك •

 يومًا عمى 52 يومًا، والماء لـ 565 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر من 482
 . ضحية155التوالي، عدد ضحايا الحصار

 .أثناء محاولتيم الوصول إلى أوروبا" 36"الجئًا فمسطينيًا قضوا خارج سورية منيم " 38" •
 .عنصرًا من جيش التحرير الفمسطيني قضوا بسبب االشتباكات في سورية" 92" •

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9?source=feed_text
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الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 . يومًا عمى التوالي384

الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 . يومًا عمى التوالي353

 يومًا بعد سيطرة مجموعات 553نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عميو

 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات األساسية 199حوالي : مخيم درعا •
 .داخمو

استمرار النقطاع الطرقات الواصمة بينو وبين مركز المدينة باستثناء : مخيم خان الشيح •
 ."خان الشيح- زاكية"طريق 

 .استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة: مخيم خان دنون •
 .استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ أكثر من عام: مخيم النيرب •
الوضع ىادئ نسبيًا : وحماة حمصفي  العائدين والرمل والسيدة زينب وجرمانامخيمات  •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فييا

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AD?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%86%D9%88%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%D9%85%D8%B5?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%D9%85%D8%B5?source=feed_text

