
 

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

 

 

 
 

 

قوات النظام السوري تمنع الفلسطينيين من السفر إلى تركيا وتضيق "
 "الخناق عليهم

 

 
 
 

 تجدد االشتباكات في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق. 

 مخيم خان الشيح يخاطرون بحياتهم  بعد إغالق الجيش النظامي لمعظم الطرقات أهالي
 .للوصول إلى دمشق

 األجهزة األمنية السورية تواصل اعتقال الجئة فلسطينية وابنتها منذ عامين. 

 توزيع بعض المساعدات الغذائية على الالجئين الفلسطينيين في ركن الدين بدمشق. 

 وريةفلسطينياً في س (2881) القصف السبب األول في قضاء : مجموعة العمل. 
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 آخرالتطورات
أّكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في شمال سورية قيام حواجز الجيش 
السوري النظامي بتشديد إجراءاتها من تفتيش وتدقيق على الالجئين الفلسطينيين المتجهين إلى 

 .شمال سورية
النيرب في حلب الذين قرروا وبحسب مراسلنا أن قوات النظام السوري منعت عددًا من أبناء مخيم 

السفر إلى تركيا بهدف الهجرة إلى الدول األوربية، من دخول المناطق التابعة لسيطرة المعارضة 
السورية، وأضاف المراسل أن قوات النظام قامت بإجبار كل من هو فلسطيني الجنسية من 

ت للركاب الذين يحملون النزول من الحافلة التي كانت تقلهم إلى تركيا، فيما سمحت تلك القوا
 .الجنسية السورية من متابعة طريقهم

وأشار المراسل أن هذه الحادثة ليست األولى من نوعها حيث ُسجلت حوادث كثيرة منع من 
خاللها الفلسطيني من السفر إلى تركيا لمجرد أنه يحمل الجنسية الفلسطينية، كما تعرض العديد 

 .منهم لالعتقال للسبب ذاته
شباب المخيم نتيجة و  يعاني مخيم النيرب في حلب من هجرة العائالت الفلسطينيةإلى ذلك 

الدول األوروبية، حيث لوحظ في اآلونة األخيرة مغادرة و  األوضاع األمنية والمعيشية قاصدة تركيا
 .عدد كبير من شبان المخيم إلى تركيا لمحاولة الوصول لدول اللجوء األوروبي

كثير من الشباب والعائالت تنتظر طرقًا توصلهم إلى البر األوروبي في حين يوجد في تركيا ال
-بطرق شرعية وغير شرعية، وذلك بسبب مالحقة األجهزة األمنية السورية ومجموعاتها الموالية 

 ،للشباب الفلسطيني إلجبارهم على االلتحاق بجيش التحرير الفلسطيني -مجموعة لواء القدس 
 .واعتقال األجهزة األمنية للكثير منهم،لشباب في المخيم وخارجهوالتشديد األمني على حركة ا

وعلى صعيد آخر شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق 
صباح اليوم اندالع اشتباكات عنيفة بين المجموعات الفلسطينية المسلحة من جهة، وتنظيم 

ن جهة أخرى، حيث تركزت المواجهات في ساحة وجبهة النصرة م "داعش"الدولة اإلسالمية 
من %  06الريجة ومنطقة المحكمة، فيما ال يزال تنظيم الدولة يفرض سيطرته على حوالي 

 .أحياء وحارات اليرموك
خلف " ملعب شاكر"وفي ذات الموضوع قام عدد من أبناء المخيم المحاصرين باستصالح أرض 

لماء وسقيها بعد حرثها بالوسائل البدائية ورش الحبوب حيث تم تأمين ا ،مشروع الوسيم للزراعة
 .أماًل منهم لسد بعض احتياجاتهم من المواد الزراعية للطعام ،المتوفرة
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على  (217)يذكر أن مخيم اليرموك يخضع لحصار الجيش السوري والقيادة العامة لليوم 
يومًا على التوالي، فيما  (727)ـ يومًا، والماء ل (287)التوالي، ويقطع عنه الكهرباء منذ أكثر من 

 .ضحية (120)ارتفعت حصيلة ضحايا الحصار إلى 

 
 األراضي في مخيم اليرموكاستصالح 

أما في ريف العاصمة دمشق فال يزال طريق زاكية خان الشيح الذي يعتبر الطريق الوحيد الذي 
بسبب  ،ُيشكل تهديدًا حقيقيًا على سكان المخيم ،يربط مخيم خان الشيح بالعاصمة السورية

 .استمرار تعرضه للقصف واستهدافه بالرشاشات والقذائف ورصاص القناصة

 
 مخيم خان الشيح

أيار من الشهر الفائت باستهداف  /11وفي حادثة ُتدلل على ذلك قامت قوات النظام السوري يوم 
سيارة مدنية كانت تقل عددًا من الالجئين وذلك أثناء مرورهم عبر طريق الموت الموصل إلى 
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محمد "وشقيقها " فلسطين"المخيم، ما أسفر عن وقوع خمسة ضحايا على األقل بينهم الشابة 
باإلضافة إلى " خالد الرملي"والسائق المرافق لهم " خالدية فايز ظاهر"وأمهما  "سعيد فايز صالح

وقوع عدد من اإلصابات، فيما يتعرض العديد من أبناء المخيم لالعتقال من قبل حواجز النظام 
 .السوري في عرطوز ومدخل مخيم خان الشيح

بالرغم من " خان الشيح –زاكية "يذكر أن جميع أهالي المخيم يضطرون إلى سلوك طريق 
 .جميع الطرقات الواصلة بين المخيم والعاصمة دمشقخطورته ألن قوات النظام أغلقت 

شمسة "وفي سياق مختلف تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال كل من الالجئتين الفلسطينيتين 
وذلك منذ عامين  ،عامًا من أبناء مخيم اليرموك 10" آسيا قويدر"وابنتها  (عامًا  60" )الرشدان

 .أحد األفرع األمنية بدمشقأنباء عن وجودهما في و  وحتى اللحظة
في حين بلغت  ،معتقلة فلسطينية في السجون السورية 60وقد وثقت مجموعة العمل أسماء 

 ،معتقل (886)الحصيلة اإلجمالية للمعتقلين الفلسطينيين والذي وثقت أسماؤهم مجموعة العمل 
 .ضحية قضوا تحت التعذيب في السجون السورية (698)و
 

 احصائيات
 صائيات الموثقة على موقع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريةتشير االح

"actionpal.org.uk"   أن القصف يحل في المرتبة األولى في األسباب التي أدت إلى وقوع
ضحية، في حين تحل  (1660)ضحايا من الالجئين الفلسطينيين في سورية حيث تسبب بوقوع 

 .ضحية (010)االشتباكات المسلحة في المرتبة الثانية حيث تسببت بوقوع 
فيما يأتي التعذيب حتى الموت في المعتقالت السورية في المرتبة الثالثة حيث وثقت المجموعة 

بينما قضى  ،اسمًا لالجئين فلسطينيين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري (692)
 .قضوا بسبب الحصار والجوع ونقص الرعاية الطبية (122)و الجئًا بالقنص (720)

 (7881)يذكر أن العدد اإلجمالي للضحايا الفلسطينيين الذين قامت المجموعة بتوثيقهم قد بلغ 
 .ضحية تم توثيقها باالسم والمكان وسبب الوفاة

 
 أهلي لجان عمل

سلة غذائية لالجئين الفلسطينيين 100 وزعت هيئة اإلغاثة العالمية بالتعاون مع الهيئة الخيرية 
التي أطلقته " أهل الخير"يأتي ذلك في ختام مشروع  ،في منطقة ركن الدين بالعاصمة دمشق

 .الهيئتان في وقت سابق

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Factionpal.org.uk%2F&h=PAQGGysMA&enc=AZOkXotZSjl1z_1bezMSr2G1GbevIPc64uKi2pJCfOKba8FHfko1F1h_3WXS1ZnD7o1ybxulaydvwBqR3I8yJpkZ61mMqS_54DcafpNJQdsrFO8B2gFMYkwTduk84xvruzL3T2wTNWztEhzdwC0MJwuUCOAWqANubjRn44zkJVsnPA&s=1
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 توزيع السلل الغذائية في ركن الدين

 
  5102/ حزيران ــ يونيو 9الالجئون الفلسطينيون في سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا في  (16،082)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  86 •
الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (0666)الجئًا في لبنان،  (61666)األردن و

 .7616لغاية فبراير " األونروا"
ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات  (66)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
ضحية  (698)معتقل و (886)بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل  •

 .قضوا تحت التعذيب في السجون السورية
القيادة العامة على المخيم لليوم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات : مخيم اليرموك •

يومًا  (727)الماء لـ و  يومًا، (287)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (217)
 .ضحية (120)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .والييومًا على الت (696)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (621)

أيام بعد سيطرة مجموعات  (220)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه
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 .من مبانيه (%26)ي أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوال (119)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


