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وفد من منظمة التحرير الفلسطينية يزور مخيم خان الشيح وسط "
 "استمرار حواجز النظام بمنع عودة األهالي إلى منازلهم

 

 
 

 ( من سكان مخيم الحسينية لم يُسمح لهم بالعودة إلى  40ناشطون )%ممتلكاتهم ومنازلهم 

 (455) ( معتقلة فلسطينية على األقل في سجون 80فلسطينية قضين في سورية و) ةالجئ

 .النظام السوري

 (311)   2016فلسطينياً سورياً قضوا خالل عام. 
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  آخر التطورات

 زار وفد من منظمة التحرير الفلسطينية ممثاًل بعضو المجلس الثوري لحركة فتح ومعتمد اإلقليم
للساحة السورية "سمير الرفاعي" صباح األمس مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطنيين بريف 
دمشق الغربي، لالطالع على أوضاع الفلسطينيين عن كثب، ومحاولة ايجاد حلول لألوضاع 

 .الصعبة ألهالي المخيم بحسب تصريحات الرفاعي

أين كانت "النشطاء الذين تسألوا  تأتي هذه الزيارة وسط انتقادات حادة من قبل األهالي وبعض
منظمة التحرير الفلسطينية عندما أطلقوا العديد من المناشدات لتحييد مخيمهم الخالي من السالح 

، منوهين أن زيارة وفد المنظمة تأتي على وقع مواصلة قوات "والمسلحين وفك الحصار عنه؟
فتيش لمنازل المدنيين واعتقال النظام السوري فرض حصارها على المخيم، وحمالت الدهم والت

أبنائهم، وذلك على الرغم من توقيع االتفاق بين النظام السوري ومجموعات المعارضة السورية 
( الجئ فلسطيني من 2500المسلحة وخروج مقاتلي األخيرة من خان الشيح ومعهم أكثر من )

 .أبناء المخيم

 
وذلك بموجب اتفاق أبرم بين قوات يذكر أن المخيم يخضع لسيطرة قوات النظام السوري، 

 - المعارضة السورية المسلحة في منطقة خان الشيح والنظام السوري مطلع شهر كانون األول
المنصرم، دخل بعدها عناصر من الجيش النظامي وجيش التحرير  2016ديسمبر من عام 
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لالجئين الفلسطينيين الفلسطيني، باإلضافة إلى زيارة نفذها "علي مصطفى" مدير الهيئة العامة 
 .العرب في سورية للمخيم

وفي على صعيد آخر، أكد نشطاء لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن ما يقارب من 
( من سكان مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، لم ُيسمح لهم بالعودة إلى 40%)

 .منزلهم وممتلكاتهم من قبل الجيش النظامي حتى اليوم

حيث تتفاوت أسباب منعهم بالعودة ما بين المنع من قبل الجيش النظامي والمجموعات التابعة 
له، وتخوف األهالي من االعتقال على حواجز الجيش النظامي التي تتحكم بمداخل المخيم 

 .ومخارجه

أغسطس  –آب   - 16ُيشار أن مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، شهد يوم 
بدء عودة بعض العائالت الفلسطينية إليه، وذلك بعد المنع الذي مارسه الجيش النظامي  2015

 .على سكانه النازحين عنه لما يقارب العامين

 
وفي موضوع مختلف، تشير االحصائيات الموثقة والمنشورة باألسماء والتفاصيل على موقع 

 www.actionpal.org.uk مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

( الجئة فلسطينية قضين بسبب الحرب في سورية، وذلك ألسباب متعددة منها 455إلى أن ) 
 .القصف، والحصار، واالشتباكات، والتعذيب حتى الموت في سجون النظام السوري 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.actionpal.org.uk%2F&h=IAQGWuClOAQFSlpBoOmFS95CRSAhXzN6K5nSQBejFJe1Wfg&enc=AZMy-xUsRbR8YnZ-6tCw14FFhHlzifxaZMYN8F3waqEudKAsg5BQX-AW9DcTKh4_Ub86mlgLxaxZ-Ahv6PwNu94LavQuk6G_eoPhsrK5QCKiCVqKZzlPLv8MBAu5_j5lyGroAImpBXkXAVSxbQVmNXR2TlpEPEGzixuulZlISjIYkA&s=1
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( الجئة معتقلة في سجون النظام السوري، حيث 80يات المعتقلين إلى أن )فيما تشير إحصائ
 .تتكتم األفرع األمنية على مصير وأوضاع المعتقالت

 
( ضحية من 3416يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وّثقت حتى اليوم )

 .النظام السوري ( معتقاًل في سجون 1144الالجئين الفلسطينيين في سورية، فيما وثقت )

أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن  ،وفي سياق متصل
( 71" الجئًا نتيجة طلق ناري، و)131، بينهم "2016" الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل عام 311"

( شخصًا تحت 26( آخرين ماتوا جراء التفجيرات، فيما قضى )48توفوا بسبب القصف، و)
( الجئين بسبب الحصار 9( برصاص قناص، و)16التعذيب في سجون النظام السوري، و)

( أشخاص بعد اختطافهم، والجئان اغتيااًل، 3( غرقًا، في حين قتل )4ونقص الرعاية الطبية، و)
 .وآخر ألسباب مجهولة

رم المنص 2016وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل عام 
( في أماكن 43( الجئًا، و)149توزعوا حسب المكان على النحو التالي: في ريف دمشق قضى )

( شخصًا في درعا، إضافة إلى 21(، و)33(، وفي حلب )34متفرقة، فيما قتل في دمشق )
( 3( آخرين في حمص، و)4)و ( في الحسكة،5( توفوا في دير الزور، في حين قضى )11)

( توفوا في 3جئان في الرقة، وآخران في إدلب، والجئ في القنيطرة، و)أشخاص في الالذقية، وال
 .لبنان
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 إحصائيات وأرقام حتى 3/ كانون  الثاني– يناير/ 2017فلسطينيو سورية 

 (3416)  حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
 .( امرأة 455)

  (1137) ( 80أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )معتقاًل فلسطينيًا في
 .امرأة 

  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 .( على التوالي1294يدخل يومه )

  (190) الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب
 .م في مخيم اليرموكالحصار غالبيته

 ( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 998انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 .( أيام813)

 ( يومًا، 1340أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 .( يوماً 76والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

 تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ  حواجز الجيش النظامي
 .( يوماً 1147)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )في 2016 ،
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 .ف، وفي غزة بألف فلسطينيي سوري ( آال8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.actionpal.org.uk%2F&h=mAQG36cqo&enc=AZPZKUZJM7RZ0lkqRev1IN1AQt7ZdH50fLK5h7BtzyxWT4fL43_vLFmqkt7VZFrLbnFNwAuMlgXNxwQrGw2JWtyGVroMo8pKFme32fSqHlR8jSXFvhVJB2u5zQ3n28dtQbzQTUWFQ21TX4xMrktnd29wr_aL4EYHxL_8Zg0ic405rw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.actionpal.org.uk%2F&h=mAQG36cqo&enc=AZPZKUZJM7RZ0lkqRev1IN1AQt7ZdH50fLK5h7BtzyxWT4fL43_vLFmqkt7VZFrLbnFNwAuMlgXNxwQrGw2JWtyGVroMo8pKFme32fSqHlR8jSXFvhVJB2u5zQ3n28dtQbzQTUWFQ21TX4xMrktnd29wr_aL4EYHxL_8Zg0ic405rw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.actionpal.org.uk%2F&h=mAQG36cqo&enc=AZPZKUZJM7RZ0lkqRev1IN1AQt7ZdH50fLK5h7BtzyxWT4fL43_vLFmqkt7VZFrLbnFNwAuMlgXNxwQrGw2JWtyGVroMo8pKFme32fSqHlR8jSXFvhVJB2u5zQ3n28dtQbzQTUWFQ21TX4xMrktnd29wr_aL4EYHxL_8Zg0ic405rw&s=1

