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( 04)وسط صمت األونروا ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية مرور "
 "يومًا على حصار مخيم خان الشيح

 

 
 

  أحد أبناء مخيم النيرب وناشطون يرجحون اعتقاله من قبل النظام " أحمد ميعاري"فقدان

  السوري

  "24" ضحية في الشهر ذاته " 62"و 6102فلسطينياً سورياً قضوا خالل تشرين األول عام

 6102عام 

 6102فلسطينياً خالل الربع الثالث من عام ( 66)وثقنا اعتقال : مجموعة العمل 
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 آخر التطورات

دمشق يومه يدخل الحصار المشدد المفروض على مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف 
طفل من نفاد جميع المواد الطبية ( 0444)ألف مدني بينهم ( 21)، حيث يعاني أكثر من (04)

 .واإلغاثية

ويتزامن الحصار مع حملة عسكرية مكثفة تستهدف المخيم منذ أكثر من شهر استخدمت فيها 
العنقودية والحارقة، والتي األسلحة الثقيلة والبراميل المتفجرة والقذائف المدفعية والصواريخ والقنابل 

 .تسببت بوقوع العشرات بين ضحية وجريح

 
الفلسطينية في دمشق " السفارة"و" األونروا"وبدوره أكد ناشطون لمجموعة العمل أن أي من وكالة 

 .لم تحرك ساكنًا ولم تبذل أي جهد لوضع حد لمأساة أهالي المخيم "الفصائل الفلسطينية"أو 

لتي صدرت عن أحمد مجدالني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باستثناء التصريحات ا
الفلسطينية الذي أكد فيها وجود مسلحين في مخيم خان الشيح، وذلك رغم تأكيد جميع األطراف 

هو األمر الذي أكده أهالي المخيم و  المتقاتلة في سورية على خلو المخيم من أي تواجد عسكري،
 ."بالكذب الصريح"لي تصريحات المجدالني بشكل متكرر، حيث وصف األها

الفلسطينية بالتخلي " الفصائل"و" منظمة التحرير"و" األونروا"ويتهم الناشطون في المخيم وكالة 
دون أن يتحملون أدنى  ،عنهم، وتركهم يواجهون مصيرهم المجهول تحت القصف والحصار

 .المسؤولية التي يدعون تمثيلها تجاههم
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ذاته دعوتهم لجميع تلك الجهات بالعمل الجاد والعاجل لوقف معاناة األهالي مجددين في الوقت 
 .في المخيم خوفًا من تكرار سيناريو الحصار والتهجير في مخيم اليرموك

 
من أبناء مخيم النيرب بحلب منذ " أحمد ميعاري " وفي سياق مختلف ُفقد الالجئ الفلسطيني
 مشفى تشرين العسكري، وبدورهم رجح ناشطون أن يومين في دمشق، أثناء زيارته لصديقه في

الذي ينتمي لعناصر لواء القدس اعتقل من قبل قوات األمن السوري دون أن يعرف " الميعاري "
 .السبب الحقيقي وراء اعتقاله

الجدير بالتنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين فقدوا منذ بداية الصراع الدائر في سورية 
شخصًا، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل  (192)وصل إلى 

 .فلسطينيي سورية
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وفي سياق مختلف أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه 
، في حين 1422أكتوبر من عام  - ضحية خالل شهر تشرين األول( 10)وثق سقوط نحو 

، وذلك جراء استمرار الصراع الدائر في 1422ذاته في عام الجئًا في الشهر " 12"قضى 
توزعوا حسب المدن السورية على النحو  1422سورية، ونوهت مجموعة العمل أن ضحايا أيلول 

 : التالي

الجئين في حلب، والجئان في دمشق، إضافة إلى ( 0)و الجئًا،( 20)ي ريف دمشق قضى 
 .ن في أماكن متفرقةالجئين في درعا، والجئ في بيروت، والجئا

أكتوبر عام  -الذين سقطوا في تشرين األول " 12"فيما أشارت مجموعة العمل أن الضحايا 
الجئين، إضافة إلى  8في دمشق قضى : توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي 1422

طق الجئين قضوا في منا( 9)و الجئ في القنيطرة جنوب سورية،و  الجئين في ريف دمشق،" 8"
 .متفرقة

إلى ذلك أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد 
، بلغ 1422الالجئين الفلسطينيين الذين اعتقلهم النظام السوري خالل الربع الثالث من عام 

ن ُأفرج عنهم في خالل فترات متفاوتة لم تتجاوز شهرين، بينما ُأفرج ع( 8)شخصًا، منهم ( 11)
 .الجئًا فلسطينيًا مجهوالً ( 20)الجئًا كانوا قد اعُتقلوا في فترات سابقة، بينما ما زال مصير ( 20)

معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري  "2228"فيما تشير إحصاءات المجموعة إلى وجود 
التعذيب ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم، ومن المتوقع أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا 

أكبر مما تم اإلعالن عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، 
باإلضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من اإلفصاح عن تلك الحاالت خوفًا من 

 .ردت فعل األجهزة األمنية في سورية

النظام السوري باالفراج « ةمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوري»ومن جانبها طالبت 
واإلفصاح عن وضع المئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهواًل، مؤكدة أن 

 .«جريمة حرب بكل المقاييس»ما يجري داخل المعتقالت السورية للفلسطينيين 
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 6402/ نوفمبر –تشرين الثاني/ 8 إحصائيات وأرقام حتى   فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500)  •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة   (6000) •

 .1422يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة  (1000) •
 .1422الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ألف ( 29)أكثر من  •
القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

( 2198)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2109)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 294)ا الحصار يومًا على التوالي، عدد ضحاي( 229)يومًا، والماء لـ 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 2491)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 2180)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 24)مياه عنه ودمار حوالي يومًا النقطاع ال( 901)حوالي : مخيم درعا •
على التوالي، ( 04)استمرار حصار الجيش النظامي على المخيم لليوم : مخيم خان الشيح •

 .وانقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة له
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


