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فلسطينيان يقضيان في سورية، وأزمة حادة بمياه الشرب في مخيم خان "
 "دنون بريف دمشق

 
 
 

  الجئون فلسطينيون سوريون محتجزون في تونس يهربون إلى جهة غير

 .معلومة

 رغم توقيع اتفاق تحييده مخيم اليرموك اليزال تحت الحصار. 

 قصف على محيط مخيم خان الشيح واستمرار انقطاع االتصاالت واالنترنت فيه. 

 
 

 أزمة المياه في مخيم خان دنون
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 ضحايا
 :الجئان فمسطينيان يقضيان في سورية، وىما

في الثالثين من العمر من أبناء مخيم النيرب في مدينة حمب، قضى بعد " رامي ميعاري" -
 .اختفائو منذ عدة أيام

 
 رامي ميعاري

من سكان مخيم العائدين في حماة، قضى تحت التعذيب في " محمد خالد المحمود" -
 .سجون األمن السورية، ويذكر أنو اعتقل منذ عدة أشير

 
 محمد خالد المحمود
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 آخر التطورات
يعاني أىالي مخيم خان دنون لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق من انقطاع لمياه الشرب بشكل 
كامل عن منازليم، وأكد مراسل المجموعة في المخيم أن األىالي يصطفون عشرات الساعات منذ 
الصباح الباكر لمحصول عمى كمية قميمة من مياه الشرب، فيما نّوه إلى أن الكيرباء واالتصاالت 
تنقطع عن المخيم لعدة ساعات متواصمة مما يزيد من معاناة السكان، ويذكر أن المخيم يستقبل 

.العشرات من العائالت الفمسطينية النازحة عن مخيماتيا بسبب الحصار والقصف

 
 أزمة المياه في مخيم خان دنون

وعمى صعيد آخر شيد مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق تحميقًا لمطيران 
الحربي تزامن مع قصف متقطع عمى المناطق المجاورة لو، إلى ذلك ال تزال االتصاالت 

األرضية واالنترنت مقطوعة عن المخيم منذ حوالي ثالثة أيام، ويذكر أن المخيم والمناطق 
المحيطة بو تشيد توترًا ممحوظًا في األيام الماضية حيث تعرض المخيم قبل أيام لقصف 

بالبراميل المتفجرة مما أسفر عن وقوع ضحية وعدد من الجرحى إضافة إلى دمار كبير في منازل 
. المدنيين

وفي سياق متصل سمع في مخيم درعا لالجئين الفمسطينين جنوب سورية أصوات إطالق نار 
متقطعة مصدرىا حاجز بناء الوسيم عند أطراف المخيم، أما في الجانب المعيشي فال تزال معاناة 
من تبقى من األىالي مستمرة وذلك بسبب غياب الخدمات الصحية من المخيم إثر الدمار الكبير 

. الذي سببو القصف المتكرر عمى المخيم
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أما في مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق فال يزال الحصار الذي يفرضو الجيش 
القيادة العامة مستمرُا منذ حوالي العام، بالرغم من – النظامي ومجموعات من الجبية الشعبية 

 حيث يعاني المخيم من نقص حاد بالمواد ،توقيع اتفاق تحييد المخيم منذ حوالي األسبوعين
 .التموينية واألساسية واألدوية بسبب الحصار

 
معاناة أىالي اليرموك جراء استمرار الحصار 

وفي سياق آخر انتقدت منظمة العفو الدولية منع السمطات المبنانية الالجئين الفمسطينيين 
تمييزي بشكل »الياربين من النزاع في سوريا المجاورة، من دخولو، واصفة ذلك بانو عمل 

، وذلك في تقرير اصدرتو الثالثاء الماضي، مؤكدة أن السمطات المبنانية فرضت «صارخ
اجراءات مشددة عمى الحدود، متحدثة عن أدلة عمى سعي السمطات إلى منع الالجئين 

واعتبرت منظمة ، الفمسطينيين القادمين من سوريا، من دخول لبنان عبر مطار بيروت الدولي
العفو في تقريرىا ان سياسات الحكومة المبنانية واجراءاتيا تجاه الالجئين الفمسطينيين من سوريا 

 .تسببت بسمسمة من االنتياكات الجدية لحقوق االنسان
 

 تونس
ثالثون الجئًا فمسطينيًا سوريًا ييربون من مكان اقامتيم في مبيت تابع لوزارة السياحة التونسية 
تاركين وراءىم جوازات سفرىم التي تحتجزىا السفارة الفمسطينية في تونس إضافة إلى أمتعتيم، 

أن مصادر مطمعة في تونس أكدت ليا ىروب  "قدس برس"وفي التفاصيل قالت وكالة 
الفمسطينيين المحتجزين بمبيت وزارة السياحة بمنطقة الحمامات بتونس لوجية غير معمومة، 

تاركين خمفيم أمتعتيم وجوازات سفرىم،فيما كانت ىواتفيم مغمقة طوال اليوم، وبحسب الوكالة أن 
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مصادر في الرئاسة التونسية إن الداخمية تجري عمميات بحث عنيم منذ صباح األمس، فيما 
يعتقد أن مجموعة منيم قد نجحت فعال بالخروج من تونس عن طريق شبكات متخصصة في 

تيريب األشخاص، وأن المجموعة األكبر تمكنت من التسمل خارج المبيت فجرا، واستقمت القطار 
المتوجو إلى والية قابس في الجنوب التونسي، وذلك رغم وجود حراسة عمى أبواب المبيت، 

إضافة لمندوب من السفارة الفمسطينية في تونس يتواجد بشكل دائم بينيم، حيث تحتجز السفارة 
أوراقيم الثبوتية منذ دخوليم تونس قبل أكثر من شير، يذكر أن الالجئين الفمسطينيين الثالثين 

كانوا قد احتجزوا في مطار قرطاج التونسي إثر اضطرار طائرتيم المتجية إلى بنغازي إلى 
عالمية  تحويل وجيتيا بسبب توتر األوضاع األمنية ىناك، وبعد تحرك لمؤسسات حقوقة وا 

سمحت ليم السمطات التونسية بالدخول حيث قامت وزارة السياحية التونسية باستقباليم لمدة شير 
ويشار أن السمطات التونسية قطعت عنيم الغذاء مما دفع إحدى المؤسسات األىمية لتقدم ليم 

 .الطعام طيمة األيام الماضية
 

 لجان عمل أهلي
 ألف كتابًا متنوعُا وضعتيا بتصرف إدارة 13قدمت ىيئة فمسطين الخيرية مكتبة تضم حوالي 

مسجد عبد القادر الحسيني في مخيم اليرموك، وذلك من أجل أن تكون في متناول كل محبي 
 .القراءة واإلطالع من أبناء المخيم

 وجبة غذائية عمى األىالي 300وفي سياق متصل فامت مؤسسة جفرا في مخيم اليرموك بتوزيع 
 .المحاصرين داخل المخيم

 
 توزيع الوجبات الغذائية على أهالي اليرموك


