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األمن السوري يعتقل ستة من أبناء مخيم خان الشيح ويشدد إجراءاته "
 "األمنية على حواجزه

 
 

 

  الطيران الحربي يغير على حي الحجر األسود المجاور لمخيم اليرموك. 
  المساعدات الغذائية العاجلة إلى اليرموكربعة أسابيع على توقف إدخال. 

 (851) بسبب الحصار المشدد على  4182الجئاً فلسطينياً قضوا حتى نهاية عام

 .مخيم اليرموك 
 زمة محروقات في مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب أ. 
 نصار حركة فتح في مخيم النيرب يحيون الذكرى الخمسين النطالقة حركتهمأ. 
 يا على أطفال فلسطينيي سورية بمركز إيواء كيليستوزيع هدا. 
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 آخر التطورات
قام األمن السوري بحملة اعتقاالت عبر إقامته لحاجز مفاجئ على طريق مخيم خان الشيح 
لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق حيث قام باعتقال ستة من أبناء المخيم يوم األربعاء الماضي 

 :عرف منهم
( عاما   23)موظف في معامل منطقة الكسوة، أحمد سامي ( عاما   32)أيمن محمود الموسى "

، محمد (عاما   32" )موظف دولة، فادي ياسين طه( سنة 23" )يعمل سائق، مؤيد محمد سعيد
، فيما أشار مراسلنا بأن المعتقل الثامن لم يتسن الحصول "يعمل سائق( سنة 33) سليمان موسى

فيما أضاف  "اح عن اسمه خوفا  على حياته وفق تقديرهمعلى اسمه وذلك بعد رفض أهله اإلفص
مراسلنا أن الحاجز كان قد أفرج عن اثنين من أبناء المخيم بعد احتجازهم لساعات، إلى ذلك 

من أبناء مخيم خان الشيح منذ حوالي األسبوعين ( سنة 23" )سامر حسن مرزوق" فقدان سجل
 .ولم ترد اي معلومات عنه

استهدف محيط مخيم خان الشيح بقصف مدفعي سمعت أصوات االنفجارات وفي سياق متصل 
الناجمة عنه بوضوح داخل المخيم مما أثار حالة من القلق في صفوف أهالي المخيم الذين 
يعانون من أزمات معيشية حادة بسبب التدهور األمني في المناطق المحيطة بهم، إلى ذلك أورد 

عن قيام عناصر ما يعرف بحاجز المشحم في بلدة كوكب أحد سكان المخيم للمجموعة أنباء 
التابع للجيش النظامي بتفتيش جميع الركاب والسيارات والحافالت المتجهة إلى المخيم تفتيشا  
دقيقا  ومصادرة ما معهم من مواد تموينية، وبحسب شهادة أحد الركاب بأن عناصر ذاك الحاجز 

للشخص أن يأخذ ثمانية أرغفة فقط بينما قاموا  قاموا بتفتيش ربطات الخبز ومن ثم سمحوا
 .بمصادرة الباقي

أما في دمشق فقد أغار الطيران الحربي على حي الحجر األسود المجاور لمخيم اليرموك بغارتين 
جويتين محدثة أصوات انفجارات قوية سمعت بوضوح داخل أرجاء مخيم اليرموك المحاصر 

مخيم ال يزالون يخضعون لحصار مشدد من قبل الجيش ألفا  من أهالي ال( 32)يذكر أن نحو 
يوما  على التوالي، وقي ذات ( 535)القيادة العامة منذ  –النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

الموضوع يشتكي األهالي من توقف إدخال المساعدات الغذائية العاجلة إلى مخيمهم منذ حوالي 
أجل فلسطينيي سورية كانت قد وثقت بيانات األربعة أسابيع، يذكر أن مجموعة العمل من 

بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية إثر  3283الجئا  فلسطينيا  قضوا حتى نهاية عام ( 852)
 .استمرار الحصار عليهم
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 مخيم اليرموك

 وباالنتفال إلى مخيم النيرب بحلب حيث يشتكي األهالي من شح المحروقات خاصة مادة الديزل
الضرورية لعمل المولدات الكهربائية، حيث أجبر فقدان الديزل العديد من أصحاب ( المازوت)

المولدات على إيقافها، ويذكر أنه بسبب االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن المخيم أصبح 
بعض أبناء المخيم يبيعون الكهرباء عبر المولدات التي يمتلكونها إلى أهالي المخيم، وعلى 

أنصار حركة فتح في مخيم النيرب الذكرى الخمسين النطالقة حركتهم حيث  صعيد آخر أحيا
كما قاموا " ياسر عرفات"تجمع أنصار الحركة رافعين أعالمها وصور الرئيس الفلسطيني الراحل 

بإضاءة شعلة االنطالقة الخمسين، يذكر أن مخيم النيرب الخاضع لسيطرة النظام بشكل كامل 
ررة بين الجيش السوري النظامي ومجموعات محسوبة على المعارضة كان قد شهد اشتباكات متك

 .السورية المسلحة خالل األشهر الماضية

 
 حركة فتح في مخيم النيرب الذكرى الخمسين النطالقة
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 لجان عمل أهلي
قام فريق من موظفي ومتطوعي قسم النشاط والتدريب في الهيئة العامة لشؤون الالجئين 

للحكومة السورية المؤقتة بمدينة كيليس التركية، بتوزيع هدايا وألعاب على الفلسطيني التابعة 
أطفال الالجئين الفلسطينيين السوريين المقيمين في مركز إليواء التابع للمدينة بمناسبة حلول 

 .، في محاولة الدخال السرور عليهم والتخفيف من معاناتهم3285العام الجديد 

 
 كيليس إيواء مركزفي  لعاباأل هدايا و التوزيع 

 
 5112/ كانون الثاني -1/1المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام حتى 

الجئا  فلسطينيا سوريا  وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53922)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

بينهم ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها ( 5292) •
الجئا  قضوا إثر قنصهم ( 528)و ،الجئا  قضوا تحت التعذيب( 582)امرأة، و( 123)
 .الجئا  قضوا بسبب القصف( 988)الجئا  أعدموا ميدانيا ، ( 88)و

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
( 112)يوما ، والماء لـ  )252)الكهرباء منذ أكثر من على التوالي، وانقطاع ( 282)لليوم 

 .ضحية( 128)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
 (14348)ألف الجئ فلسطيني سورية فروا من سورية إلى بلدان الجوار منهم ( 81) •

لغاية " األونروا"كالة و  في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات( 85111)الجئا  في األردن و
 .3283نوفمبر 
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي( 883)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .أيام على التوالي( 813)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 218) نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي: مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه( %31)يوما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 525)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا   :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


