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المعارضة السورية ُتعلن خلو مخيم خان الشيح من أي مظاهر مسلحة "
 "وعدم وجود مقرات لها داخله

      

 
 

 أهالي المناطق الخاضعة للنصرة في اليرموك يحذرون من حصار جديد تفرضه داعش 

  يقضي خالل مشاركته القتال في ريف دمشقشاب فلسطيني 

 اإلفراج عن فلسطينيين من أبناء بلدة المزيريب جنوب درعا 

 األمن السوري يفرج عن أحد أبناء مخيم العائدين بحمص ويعتقل أربعة آخرين  

  يلدا، ببيال"هيئة فلسطين الخيرية تواصل تزويد أهالي اليرموك النازحين الى مناطق "

 بالمياه

 " دورة تدريبية تستهدف الشباب من فلسطينيي سورية ولبنان" مشروعيمبادرة 
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 ضحايا

الملقب أبو فادي الزعبور، متأثرًا بجراحه التي " محمد شحادة هباش"قضى الشاب الفلسطيني 
أصيب بها خالل مشاركته القتال بين الجيش النظامي ومجموعات المعارضة المسلحة في منطقة 

 .حارة المغاربة -هو من أبناء مخيم اليرموك جسرين بالغوطة الشرقية، و 

 
 آخر التطورات

أصدرت فصائل المعارضة السورية المسلحة العاملة في تجمع خان الشيح بيانًا أعلنت فيه عن 
وأكد البيان الذي وصل  ،عدم وجود اي مقرات لها داخل مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينين

نسخة منه لمجموعة العمل أن فصائل المعارضة السورية ملتزمة بتحييد المدنيين من كل 
 .األطراف من القتال الدائر بينها وبين النظام السوري

فيما تعهدت تلك الفصائل ألهالي مخيم خان الشيح في بيانها بالحفاظ على سالمتهم وأمنهم من 
 .المخيم بشكل مسلح، وعدم دخول السيارات العسكرية إلى المخيم خالل عدم الظهور داخل

ُيشار أن أهالي مخيم خان الشيح في الغوطة الغربية للعاصمة دمشق، أكدوا على ضرورة تحييد 
ألف نسمة،  21المخيم عن الصراع الدائر في سورية، وشددوا على أن المخيم الذي يضم حوالي 

ن من بلدات ومدن الغوطة الغربية، مثل معضمية الشام، وداريا فضاًل عن مئات النازحين الهاربي
 .بسبب تدهور األوضاع األمنية فيها، خال من أي تواجد أو مظاهر عسكرية
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 -وفي جنوب دمشق حذر أهالي حي عين غزال والمناطق الخاضعة لسيطرة جبهة فتح الشام 

داعش عليهم، مما  -تنظيم الدولة النصرة سابقًا داخل مخيم اليرموك، من حصار جديد يفرضه 
 .سينعكس ذلك سلبًا على أوضاعهم المعيشية المتردية أصالً 

مطالبين التدخل لمنع إغالق الطرق باتجاه منازلهم وأحيائهم الخاضعة للنصرة، حيث طالبت 
داعش من أهالي تلك المناطق ترك منازلهم لمهلة محددة وسيتم إغالق أي منفذ باتجاه المناطق 

 .كورة عالوة على استهداف وقنص أي شيء يتحرك فيهاالمذ

 
في غضون ذلك قالت األنباء الواردة من المخيم، أن عناصر من تنظيم الدولة استولوا على 
مكتب تسجيل األونروا داخل المخيم بالقوة، وأشرفوا على تسجيل من هم مقربون من التنظيم، 
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 ح ضمن سجالت المكتب التي توزع من خاللها وفرضوا تسجيل أسماء أفراد عائالتهم بقوة السال
 (.يلدا، ببيال وبيت سحم)الطرود الغذائية في بلدات الجوار 

وكان التنظيم قد منع األهالي المحاصرة في مناطق أخرى داخل المخيم من إدخال المواد الغذائية 
وا األهالي طالبو  ما يحصل بالمناطق المحاصرة" النصرة"واحتياجاتهم اليومية، وحّمل جبهة 

بالتوجه إليها ومطالبتهم بالخروج منها لكي تحل المشكلة، األمر الذي أثار األهالي التي شّبهت 
 .بتصرفات النظام السوري والفصائل الموالية له كالقيادة العامة وغيرها" داعش"استفزازات 

بسام : "يب هماوفي جنوب سورية أفرج األمن السوري عن الجئين فلسطينين من أبناء بلدة المزير 
بعد " أمجد كامل الخروبي"وذلك بعد اعتقال دام ألكثر من شهر ونصف، والالجئ" خالد أبو شله

 .اعتقاله منذ حوالي شهر

معتقاًل فلسطينيًا من أبناء تجمع  12فيما وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا 
واليزال مصيرهم مجهواًل حتى  المزيريب بدرعا في سجون النظام السوري منهم الجئة فلسطينية

 .اللحظة

يشار إلى أن بلدة المزيريب جنوب درعا تضم تجمعًا لالجئين الفلسطينيين ويقدر عددهم بنحو 
 .الجئًا باإلضافة إلى عدد من العائالت التي نزحت من مخيم درعا 0088

لالجئين فيما اعتقل األمن السوري في حمص أربعة الجئين فلسطينيين من مخيم العائدين 
/  1/ 21يوم _ أبو محمد _" أيمن خطاب" الفلسطينيين وأفرج عن الجئ آخر، حيث أعتقل

، وبحسب مراسل مجموعة العمل أن الخطاب ضابط سابق في األمن الوقائي التابع 1822
للسلطة الفلسطينية، وقد تم اعتقاله للمرة الثانية من خالل عملية إستدراجه إلى حاجز مدخل 

، علمًا أنه في بداية العقد السادس من (طريق الشام)يسي من جهة الحي الشرقي المخيم الرئ
 .من أهالي قرية عين الزيتون في فلسطين ،العمر

الملقب أبو زياد، أثناء " محمد زياد أيوب"أُعتقل كل من الالجئين  1822/  1/ 12أما في يوم 
من أهالي  ،عقد الرابع من العمرالجوازات في حمص، وهو في بداية الو  تواجده في مقر الهجرة
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وهو في  ،من حاجز المدينة الجامعية" أحمد محمود أبو عرابي"قرية الجش في فلسطين، والالجئ 
 .من أهالي قرية صبارين في فلسطين ،بداية العقد الثالث من العمر

، وذلك 1822/0/1ظهر يوم " مهدي محمود طه"كما أعتقل األمن السوري الالجئ الفلسطيني
د استدراجه إلى أحد مقاهي اإلنترنت في المخيم إلجراء صيانة كهربائية للمحل، حيث تم بع

علمًا أن مهدي محمود طه .اعتقاله من عناصر من الجهاز العسكري كانوا بإنتظاره داخل المحل
من  ،هو من يعمل في مكتب طوارئ الكهرباء في المخيم، وهو في بداية العقد الثالث من العمر

 .ية عين الزيتون في فلسطينأهالي قر 

بعد إعتقال  1822/ 1/ 2يوم " إبراهيم عادل كايد" إلى ذلك أفرج األمن السوري عن الشاب
استمر ألكثر من خمسين يومًا، وهو في العقد الثالث من العمر، من أهالي قرية الصفصاف في 

 .فلسطين

لالجئين الفلسطينيين النازحين الى وفي سياق مختلف تستمر هيئة فلسطين الخيرية بتعبئة المياه 
عائلة استفادت من  6،،،2، وبحسب القائمين على الهيئة أن حوالي "يلدا، ببيال "مناطق 

حزيران الماضي، وذلك للتخفيف  -خدمات الهيئة منذ بداية العام الجاري إلى نهاية شهر يونيو 
 .من معاناتهم والحفاظ على حياتهم

ل الفلسطينية كانت قد نزحت عن مخيم اليرموك إثر اقتحام تنظيم ُيشار أن المئات من العوائ
 .1820داعش له مطلع إبريل  –الدولة 

تقيم منظمة ثابت لحق العودة بالتعاون مع " مبادرة مشروعي"وباالنتقال إلى لبنان وضمن برنامج 
AKCT تستهدف "ةامتلك مفاتيح النجا ح في الحيا: "لإلستشارات والتدريب دورة تدريبية بعنوان ،

آب الجاري  20فئة الشباب من الالجئين الفلسطينيين السوريين واللبنانيين، وذلك يوم الخميس 
 .البقاع/ شتورا  –في قاعة فندق بارك أوتيل 

التي أطلقتها منظمة ثابت لحق العودة بالتعاون مع الشركة العربية " مبادرة مشروعي"يذكر أن 
ذ حوالى ثالثة أشهر ونصف في مخيمات الالجئين الفلسطينيين الكويتية لإلستشارات والتدريب من



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

بمنطقة صور، هي مبادرة شعبية تسعى لتمكين الشباب الفلسطيني بالمهارات والمعرفة العملية 
 .لدخول سوق العمل وفتح اآلفاق لهم

 
 6106/ أغسطس  –آب / 6/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .في األردن الجئ فلسطيني سوري( 20088) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 215088) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2888) •

 .1820يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 0888) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 2888) •
 .1822وروبا حتى منتصف ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أ( 16)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يوم، والماء لـ ( 2182)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2220)لليوم 
 .ضحية( 201)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 260)

يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  الجيش النظامي: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 660)
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يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 2268)نزو ح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 18)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 026)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : نا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرما •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


