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 "تجدد استهداف مخيم خان الشيح ومحيطه بالقذائف المدفعية والصواريخ"
      

 
 

 حالة قلق في مخيم النيرب بعد اشتداد وتيرة األعمال العسكرية في محيطه. 

  يؤكدون اعتقالهم لكونهم من أسرة فرد فلسطينيون مفرج عنهم من السجون السورية

 .مطلوب أو تشابه أسماء

  سوريون وفلسطينيون سوريون يعتصمون أمام مقر البرلمان السويدي احتجاجاً على قانون

   .الهجرة الجديد
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 التطورات آخر

مخيم أفاد مراسل مجموعة العمل، أن الجيش النظامي استهدف منازل الحارة الغربية والشرقية في 
خان الشيح بريف دمشق، بمعدل سبعة قذائف في الساعة الواحدة، كما شنت الطائرات الحربية، 

 .غارتين جويتين استهدفتا أطراف المخيم اقتصرت أضرارها على الماديات

يأتي ذلك مع استمرار االستهداف المتكرر للطيران الحربي السوري والروسي لمخيم خان الشيح، 
ه بشكل غير مسبوق خالل األسابيع الماضية، حيث قضى وأصيب العشرات والذي ارتفعت وتيرت

 .من أبناء المخيم، باإلضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في ممتلكات األهالي

 
يذكر أنه لم يسجل أي وجود مسلح داخل المخيم، األمر الذي أكده مراسلو مجموعة العمل في 

ة للمؤسسات األهلية المتواجدة داخل المخيم والتي أكدت المخيم، باإلضافة إلى البيانات المتكرر 
 .هي األخرى على خلو المخيم من أي تواجد عسكري ألي جهة

وفي شمال سورية، يعيش الالجئون الفلسطينيون في مخيم النيرب بحلب، حالة قلق كبيرة وخاصة 
رات التي ُسمع صداها بين األطفال والنساء، وذلك بعد اشتداد وتيرة االشتباكات وأصوات اإلنفجا

في المخيم، وسقوط عدد من القذائف، فيما خرجت نداءات من مساجد المخيم دعت األهالي 
 .لإللتزام بمنازلهم خوفًا من أن يطالهم القصف
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وكانت المعارضة قد أعلنت عن دخولها كلية المدفعية في منطقة الراموسة في وقت تم االعالن 
دينة حلب ومخيم النيرب، بسبب االشتباكات العنيفة المندلعة فيه عن قطع الطريق الرابط بين م

بين مجموعات المعارضة المسلحة التابعة للمعارضة السورية من جهة، والجيش النظامي واللجان 
 .الشعبية ولواء القدس الموالين له

في غضون ذلك، أكد عدد من الالجئين الفلسطينيين ممن أفرج النظام السوري عنهم لمراسل 
موعة العمل، أنه تم اعتقالهم من قبل عناصر األمن السوري لكونهم من أسرة فرد مطلوب مج

للنظام أو عوضًا عنه، فيما قال آخرون أنه تم اعتقالهم لتشابه أسمائهم مع مطلوبين لألجهزة 
 .األمنية السورية

 
لكافة أشكال  ووفقًا لهم ودون الحديث عن أسمائهم خوفًا من بطش النظام السوري، فقد تعرضوا

التعذيب متنقلين بين عدة أفرع أمنية وتظهر على يدي أحدهم آثار التعذيب بعد أن وضع 
 .التعذيب على جسدهو  عناصر األمن كالبات كهرباء حول معصميه، اضافة إلى آثار الضرب

ورقة وبعد أن يتبين أنه ليس الفرد المطلوب أوليس له عالقة بقريبه المطلوب يفرج عنه، وُيعطى 
براءة بذلك، إال أن البعض منهم تم اعتقاله للمرة الثانية لتشابه اسمه، ويؤكد ناشطون أن الكثير 
من الالجئين الفلسطينيين تم اعتقالهم من قبل النظام السوري أو المجموعات الموالية له دون 

حد أسباب ُتذكر، في حين قضى المئات منهم تحت التعذيب لتشابه أسماء أو أنه قريب أ
 .للنظام السوري" المطلوبين"
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" التفييش " وُتشكل حواجز النظام كابوسًا يؤرق حياة الشباب الفلسطيني بعد نزوحهم من المخيم و
موجودًا، وحمالت " الخدمة العسكرية االلزامية"لهؤالء الشباب، والخوف من االعتقال وسحبهم إلى 
شباب الفلسطيني من بيوتهم إلجبارهم على االعتقال التي تمارسها األجهزة األمنية السورية لل

 .ذلك

فلسطيني معتقل في سجون النظام اليزال االمن ( 0101)يشار أن مجموعة العمل وثقت أسماء 
 .السوري يتكتم على مصيرهم

إلى ذلك، لليوم الثالث على التوالي يعتصم المئات من الالجئين السوريين والفلسطينيين السوريين 
أمام مقر البرلمان السويدي، وذلك احتجاجًا على تطبيق دائرة الهجرة " مينتوريت"في ساحة 

 .السويدية لقانون الهجرة األكثر تشددًا في تاريخ السويد تجاه المهاجرين

 
يوليو الماضي، | تموز  01حيث دخل القانون الذي أقره البرلمان السويدي مؤخرًا حيز التنفيذ منذ 

حيث تم إيقاف منح  ،اللجوء ولم الشمل لالجئين في السويدويتضمن القانون تشديد إجراءات 
شهرًا، والفئة الثانية ( 01)اإلقامات الدائمة واستبدالها بإقامات مؤقتة من فئتين، الفئة ألولى مدتها 

سنوات، باإلضافة إلى وضع شروط مشددة أمام الالجئين الذين يحق لهم لم شملهم ( 1)مدتها 
 .تأمين السكن من قبل الشخص المقيم في السويدو  لعملبعوائلهم، حيث منها شرط ا
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 6102/ أغسطس  –آب / 5/وأرقام حتى  إحصائيات  فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 05511) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 005511) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0111) •

 .0105يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 0111) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 0111) •
 .0100ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 90)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يوم، والماء لـ ( 0015)توالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من على ال( 0000)لليوم 
 .ضحية( 009)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 000)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 009)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 0000)والي نزوح جميع األهالي عنه منذ ح: مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 91)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 000)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها


