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معتقلون فلسطينيون في مالطا يناشدون الجهات الحقوقية والرسمية الفلسطينية "
 "والدولية التدخل لحل مشكالتهم

 
 

 ضحية فلسطينية سقطت جراء الصراع الدائر في سورية. 

  مخيم اليرموك بعد خروج وفد خيبة أمل كبيرة يعيشها سكان
 .المصالحة الشعبية من المخيم دون تحقيق أي نتائج تذكر

 اشتباكات في محيط مخيم درعا. 

  سكان تجمع حطين في حي برزة بدمشق يناشدون األونروا ومنظمة
التحرير والفصائل الفلسطينية للنظر بحالهم والتدخل إلعادتهم إلى 

 .بيوتهم
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 :ضحايا
من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني برتبة رقيب قضى في منطقة " هللا عليهادي عبد "الشاب 

 .عدرا بريف دمشق
 
 : مالطا 

في مالطا يناشدون الجهات الحقوقية والرسمية " صافي هاوس"معتقلون فلسطينيون بسجن 
، بعد أن 9102-01-92الفلسطينية والدولية التدخل لحل مشكالتهم، يذكر أنهم اعتقلوا منذ 

إلى مالطا عبر القوارب القادمة من ليبيا، حيث تم إطالق سراح العائالت فيما بقي الشبان  قدموا
نقل إلى المشفى وذلك بعد " حسن عبد هللا" رهن االعتقال، والجدير بالذكر أن أحد الشبان وهو

محاولته االنتحار بسبب الضغوط النفسية التي تواجهه، فيما وصلت للمجموعة قائمة بأسماء 
 :اب المعتقلين، وهمالشب
, حسن عبد هللا ,جهاد طعمة, عبد هللا عثمان, محمد العطار, أحمد العطار, عبد الكريم سحيم)

 (.محمد أبو غرارة, محمد القراعزة, لؤي الشعبي, خليل اللبابيدي
 

 مخيم اليرموك
زيارة وفد خيبة أمل كبيرة يعيشها سكان مخيم اليرموك الذين كانوا يعولون آمال كبيرة على 

المصالحة الشعبية للمخيم يوم أمس، وما سيترتب عليها من نتائج ظنوا بأنها ستكون مبشرة من 
دخال المواد الغذائية واألدوية إلى المخيم، إال أن ذلك لم يتحقق وخرج الوفد  جهة فك الحصار وا 

ف بالعمل كما دخل دون تحقيق أي تقدم يذكر، وبناء عليه يطالب سكان المخيم جميع األطرا
على التوصل إلى حل سريع يفضي إلى خطوات عملية على أرض الواقع للتخفيف من آالم 

 .على التوالي 049ت الحصار لليوم ومعاناة سكان المخيم الذين يقبعون تح
 

 مخيم درعا
أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم درعا شهد اشتباكات عنيفة على أطرافه بين مجموعات 

يش النظامي استخدمت فيها األسلحة الخفيفة والمتوسطة، ونوه المراسل أن حالة الجيش الحر والج
 .من الدمار والخراب لحقت بمنازل وشوارع المخيم نتيجة استمرار سقوط القذائف على المخيم

إلى ذلك يعيش سكان المخيم أوضاعًا إنسانية صعبة بسبب فقر الحال والنقص الشديد في جميع 
 .دم توفر مادة الطحين والمحروقاتواألدوية، وعالمواد الغذائية 
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 مخيم خان دنون
يشتكي سكان مخيم خان دنون من انقطاع التيار الكهربائي عن جميع مناطق المخيم لفترات 

ساعة في اليوم، أما على الصعيد الميداني فحالة من الهدوء النسبي  01زمنية طويلة تتجاوز 
سماع أصوات انفجارات قوية تهز أرجاء المخيم نتيجة  تخيم على أزقة المخيم يترافق ذلك مع

قصف المناطق المحاذية له، ومن الجانب االقتصادي يعاني السكان فيه من شح المواد الغذائية 
 .وغالء األسعار وعدم توفر المحروقات والدقيق وضعف شبكة االتصاالت

 
 مخيم الرمدان

إال أن سكانه حالهم حال باقي المخيمات  يعيش سكان مخيم الرمدان حالة من الهدوء النسبي،
والتجمعات الفلسطينية في سورية يعانون من أزمات معيشية كبيرة أهمها غالء األسعار وانتشار 

 .البطالة وشح المواد الغذائية واألدوية والمحروقات
الجدير ذكره أن مخيم الرمدان من المخيمات الفلسطينية في سورية يقع في الجنوب الشرقي 

 .كم من مدينة الضمير 2على بعد  ,كم 11دينة دمشق بمسافة مايقارب لم
في الخمسينات من القرن العشرين  ,UNRWAأنشئ هذا المخيم بمساع من األونروا في سورية 

 .وسكن المخيم العديد من األسر من مختلف المدن والقرى في فلسطين ,أي بعد النكبة بسنوات
 

 تجمع حطين برزة
في حي برزة بدمشق الذين هجروا من بيوتهم جراء انعكاس تجليات األحداث سكان تجمع حطين 

عناصر اللجان األمنية على منازلهم و  في سورية عليهم وبسبب سيطرة الجيش النظامي
وممتلكاتهم، وذلك بحجة موقعه الجغرافي القريب من حي برزة الذي تسيطر عليه مجموعات 

التابعة للجيش النظامي، يعاني مهجروه من أزمات حيي البيادر وعش الورور و  الجيش الحر
وبناء عليه يناشدون األونروا ومنظمة التحرير  ،معيشية خانقة خاصة بعد اضطرارهم للنزوح

 .هم والتدخل إلعادتهم إلى بيوتهموالفصائل الفلسطينية للنظر بحال
 

 :اعتقال
اعتقل بتاريخ ن حي الوعر بحمص فلسطيني سوري من سكا" فراس محمد هاشم"الشاب 

 . توجد عنه أي أخبار أو معلوماتبدائرة فرع الهجرة والجوازات وحتى اللحظة ال 92/6/9102
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 :لجان عمل أهلي
في إطار حملة التلقيح التي تشرف عليها الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بالتعاون مع 

 .لصف التاسع في منطقة قدسياوكالة األونروا تم تلقيح طالب المدارس من الصف السابع حتى ا
 

 :حمالت تضامنية
أن تحركات حثيثة تجري من أجل " فاء األوروبية لعون منكوبي سوريةحملة الو "قالت مصادر في 

تسيير طائرة مساعدات أوروبية إلى مخيمات الالجئين الفلسطينيين في سورية ومراكز اإليواء في 
 .العاصمة دمشق، وذلك مع حلول فصل الشتاء

إن الحملة شارفت على االنتهاء من إجراءات حجز وجمع تبرعات إلرسالها " اف المصدروأض
أن الطائرة ستنطلق من مطار و  ،عبر طائرة شحن ستكون محملة بالمساعدات اإلنسانية المختلفة

الجاري إلى مطار دمشق الدولي، ( ديسمبر)روتردام في هولندا يوم التاسع عشر من كانون أول 
 .العمل على توزيع هذه المساعدات على المحتاجين لهاحيث سيتم 

يشار إلى أن هذه أول قافلة جوية وسادس قافلة تشرف عليها الحملة إلى داخل األراضي 
 .السورية، وفي سادس تحرك لها موجه إلى الداخل السوري


