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 (01)ألف مذكرة مخابرتية سورية ضد فلسطينيين بينها  (72)أكثر من "
 "آالف مذكرة اعتقال

   

 
 

 قصف مدفعي يستهدف مخيمي اليرموك بدمشق وخان الشيح بريف دمشق. 

  استهدف منطقة األعظمية بحلبإصابة الجئ فلسطيني جراء القصف الذي. 

  إبراهيم أبو خرج"السلطات الماليزية تستمر باحتجاز الناشط." 

 22 طفالً يقضون غرقاً أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان 31 الجئاً بينهم. 

 حملة المرحمة توزع مساعداتها على أهالي مخيم اليرموك في يلدا. 
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 آخر التطورات
الوصل في تقرير أصدرته، قبل أيام أن إجمالي المذكرات الصادرة بحق كشفت جريدة زمان 

مذكرة، منها  876ألفا و 72الفلسطينيين، يبلغ 
مذكرة اعتقال، ما يضع  563آالف و 9

الفلسطينيين مجددًا بين أعلى الجنسيات 
المطلوبة لالعتقال من قبل أجهزة األمن 

اليمنية والتونسية : السوري، بعد الجنسيات
 .سعوديةوال

ونوه التقرير الذي نشرته جريدة زمان الوصل 
في تقريرها، والذي اعتمد على مصادر خاصة بالجريدة، أن المخابرات السورية قسمت 

بحسب التسمية الرسمية الواردة في األرشيف وفقًا للجريدة  -، هم "أصناف" 8الفلسطينيين إلى 
فلسطينيو العراق، فلسطينيو األردن، فلسطينيون، فلسطينيو سوريا، فلسطينيو مصر، : -

 .فلسطينيو لبنان
مذكرة  3722مذكرة، منها  329ألفا و 27الترتيب بإجمالي " فلسطينيون "ويتصدر التقسيم 

مذكرة اعتقال، ثم  2861مذكرة، منها  752آالف و2بإجمالي" فلسطينيو سوريا"اعتقال، يليهم 
 .مذكرة اعتقال 961نها مذكرة، م 659آالف و 5بواقع " فلسطينيو األردن"

وفي موضوع مختلف تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين للقصف، حيث استهدفت عدد 
من القذائف حارة المغاربة دون أن تسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين، إلى ذلك ال يزال 

 من أحياء وحارات اليرموك، فيما تستمر%  81يفرض سيطرته على حوالي " داعش"تنظيم 
القيادة العامة بفرض  –مجموعات من الجيش السوري النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

 .يومًا على التوالي (632)حصار مشدد على مخيم اليرموك منذ 
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وعلى صعيد متصل استهدفت قوات النظام السوري المتواجدة على تلة الكابوسية بقذائف 
حيث أفاد مراسل مجموعة العمل  ،ن بريف دمشقالمدفعية مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيي

ومنزل أحد النازحين " أبو على حرور"في المخيم أن قذيفتين أصابتا منزل الالجئ الفلسطيني 
 .للمخيم، مما سبب أضرارًا مادية في مكان سقوطهما

إلى ذلك ال تزال حواجز الجيش النظامي مستمرة بإغالق جميع الطرق الواصلة بين المخيم 
الفرعي  (زاكية –خان الشيح )ز العاصمة دمشق، مما يجبر األهالي إلى سلوك طريق ومرك

الرشاشات و  والخطير للوصول إلى دمشق، حيث يتم استهداف الطريق بشكل متكرر بالقذائف
 .الثقيلة

محمود "وفي ذات الموضوع أصيب الالجئ الفلسطيني 
بشظايا قذيفة أطلقت على منطقة األعظمية في " ملحم

مدينة حلب، نقل على آثرها للمشفى لتلقي العالج، علمًا 
أن منطقة األعظمية تتعرض بشكل دائم لسقوط قذائف 
عشوائية لقربها من منطقة تماس بين الجيش النظامي 
وقوات المعارضة المتمركزة في محيط منطقة صالح 

 .الدين وسيف الدولة
تلك  ُيذكر أن هناك العديد من األسر الفلسطينية تقطن في

المنطقة تعاني من أوضاع إنسانية مزرية، وأزمات اقتصادية جراء استمرار الصراع الدائر في 
 .سورية

في مطار " إبراهيم أبو خرج"أما في ماليزيا فتستمر السلطات الماليزية باحتجاز الشاب 
لطة الس: يومًا على التوالي، حيث ناشد أبو خرج في وقت سابق كاًل من (37)كوااللمبور منذ 

الفلسطينية ومنظمة التحرير والسفارة الفلسطينية في ماليزيا، ومنظمات حقوق اإلنسان، 
ومؤسسات األمم المتحدة التحرك العاجل لإلفراج عنه، محذرًا في الوقت ذاته من نية السلطات 

 .الماليزية ترحيله إلى سوريا أو لبنان، األمر الذي قد يشكل خطورة على حياته
تقال أبو خرج، من قبل السلطات الكمبودية التي قامت بترحيله إلى ماليزيا وذلك يشار أنه تم اع
 .الوصول إلى أوروبا" أبو خرج"أثناء محاولة 

الجئًا قضوا يوم أمس في حادثتي  (77)وباالنتقال إلى اليونان حيث أكدت وكاالت أنباء أن 
 .السواحل التركيةغرق أثناء محاولتهم الوصول إلى الجزر اليونانية منطلقين من 
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مهاجرًا بينهم ست نساء وثمانية أطفال  (29)حيث انتشل خفر السواحل اليوناني جثث 
ورضيعان صباح الجمعة قبالة جزيرة كاليمنوس إثر غرق مركبهم الذي كان يقل حسب معلومات 

 .مهاجراً  (256)خالل الليل، وأنجد رجال اإلنقاذ " شخصا (231)حوالي "أولية 
رأة وطفل ورضيع مصرعهم بغرق مركب آخر، وأنقذ ستة ركاب فيما ال يزال البحث فيما لقت ام

 .جاريًا عن ثالثة آخرين، قبالة جزيرة رودوس
ووصف رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في كلمة ألقاها أمام البرلمان هذه الحوادث، 

م قدرة أوروبا على الدفاع عن كمسؤول أوروبي أشعر بالخجل لعد: "، وقال"مأساة إنسانية"بأنها 
 ."قيمها

آالف مهاجر قضوا غرقًا في البحر " 5"الجدير بالذكر أن احصائيات دولية تشير إلى أن 
 .المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا

 
 لجان عمل أهلي

وزعت حملة المرحمة، يوم أمس الجمعة، مساعداتها على أهالي مخيم اليرموك في بلدة يلدا، 
حيث شملت المساعدات حصصًا غذائية وحليب 
أطفال، ووفقًا للقائمين على الحملة فإن التوزيع بدأ 

صباحًا حيث كانت المواد الغذائية  22من الساعة 
وحليب األطفال مجهزة في المستودع والقوائم مجهزة 

فيما وصل المئات من .من قبل الفريق المتخصص
يات الخبز األهالي إلى مكان التوزيع مع وصول كم

المخصص لهم وتمت عملية التوزيع بسالسة، في 
وعدت القافلة و  حين استمع الوفد الحتياجات األهالي

 .ببذل كافة الجهود والتعريف باالحتياجات



 

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

 

 7102/ أكتوبر  -تشرين األول / 01فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في  (23,111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15,500)  •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (8111)لبنان، 
 .7123لغاية يوليو 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (58)أكثر من  •
ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي : مخيم اليرموك •

 (222)يومًا، والماء لـ  (972)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (632)لليوم 
 .ضحية (265)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .على التوالي يوماً  (227)

يومًا بعد سيطرة مجموعات  (925)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%21)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (332)حوالي : مخيم درعا •
مع الوضع هادئ نسبيًا : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


