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معتقلة ( 77)الجئة فلسطينية قضين بسبب الحرب في سورية و(454) "
 "في سجون النظام السوري 

 

 
 

 قصف واشتباكات عنيفة بمحيط مخيم خان الشيح بريف دمشق 

 واستهداف مخيم خان الشيحجيش التحرير الفلسطيني يشارك بحصار : مصادر 

  بعد انقطاع دام ألكثر من شهر ونصف إعادة توزيع مادة الخبز على أهالي اليرموك في

  يلدا

  ساعة يوميا   21سكان مخيم الحسينية يشتكون من انقطاع الكهرباء ألكثر من  

 توزيع مالبس شتوية لفلسطينيي سورية في مخيم عين الحلوة 
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 آخر التطورات

االحصائيات الموثقة والمنشورة باألسماء والتفاصيل على موقع مجموعة العمل من أجل أشارت 
الجئة فلسطينية قضين بسبب الحرب في سورية، وذلك ألسباب ( 454)فلسطينيي سورية أن 

 .واالشتباكات، والتعذيب حتى الموت في سجون النظام السوري  ،متعددة منها القصف، والحصار

 
الجئة معتقالت في سجون النظام السوري، حيث ( 77)ت المعتقلين إلى أن فيما تشير إحصائيا

 .أوضاع المعتقالتو  تتكتم األفرع األمنية على مصير

ضحية من ( 8835)يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وّثقت حتى اليوم 
 .م السوري معتقاًل في سجون النظا( 1113)الالجئين الفلسطينيين في سورية، فيما وثقت 

وباالنتقال إلى ريف دمشق الغربي شهدت المزارع المحيطة بمخيم خان الشيح لالجئين 
حيث تدور  ،الفلسطينيين أعمال قصف واشتباكات عنيفة منذ الساعات األولى من صباح اليوم

اشتباكات عنيفة بين مجموعات المعارضة السورية المسلحة والجيش النظامي عند محور بلدة 
المجاورة، فيما تزامن ذلك مع استهداف المزارع المحيطة بالمخيم بالبراميل المتفجرة " دروشا"

 .والصواريخ وقذائف المدفعية

 ،وفي السياق أكدت مصادر متعددة في ريف دمشق لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
مشاركة وحدات من جيش التحرير الفلسطيني في حصار واستهداف مخيم خان الشيح لالجئين 

 .الفلسطينيين بريف دمشق
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ووفقًا للمصادر فإن عناصر جيش التحرير الفلسطيني يقدمون المساندة للجيش السوري النظامي 
 .في معاركه ضد المعارضة السورية المسلحة في ريف دمشق

دانة شديدة  ُيشار أن مشاركة جيش التحرير الفلسطيني في معارك النظام السوري تلقى معارضة وا 
من أهالي المجندين والشباب الفلسطيني في سورية، مما دفع المئات منهم على رفض الخدمة 

 .اإللزامية في صفوف جيش التحرير والسفر إلى خارج سورية خوفًا من االعتقال والعقوبات

 
م ألكثر من شهر ونصف تمكن أهالي مخيم اليرموك والنازحين في غضون ذلك بعد انقطاع دا

من استالم مادة الخبز من المكتب اإلغاثي ( بيت سحم –ببيال  –يلدا ) إلى البلدات المجاورة له
 التابع لتجمع أبناء فلسطين، وذلك بعد أن ٌحل الخالف الذي نشب بين لجنة مخيم اليرموك

وعية الخبز، مما جعل األخير يوقف إدخال مادة الخبز الهالل األحمر السوري حول كمية ونو 
 .إلى تلك المناطق

وفتح الشام جبهة فتح الشام سابقًا يفرضان سيطرتهما على " داعش -تنظيم الدولة "ُيذكر أن 
مخيم اليرموك فيما تواصل قوات الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة حصارها على المخيم 

ضحية من أبناء ( 191)التوالي، وتقطع عنه الماء والكهرباء، وتم توثيق على ( 1441)لليوم 
 .المخيم قضوا بسبب الجوع ونقص الرعاية الطبية، ويمنع ادخال المواد الغذائية والطبية
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ومن جانبهم يعاني سكان مخيم الحسينية في ريف دمشق من االنقطاع الطويل للتيار الكهربائي 
ة يوميًا وهي على هذه الحالة منذ عودتهم إلى مخيمهم، ورغم ساع 14والذي يمتد إلى نحو 

الشكاوي المستمرة التي قدمها أهالي المخيم للجهات المعنية والمختصة إال أن تلك المشكلة لم 
تحل، فيما تذهب الوعود الخاصة بتأمين الكهرباء من قبل بلدية الحسينية واللجان الشعبية الموالية 

لرياح، كما يشكو األهالي كذلك من التمديد السيء لشبكة الكهرباء، للنظام السوري إدراج ا
 .والتقصير الواضح في صيانة األسالك الكهربائية وتركيب عدادات الكهرباء

 
/ أغسطس  –آب / 11ُيشار أن مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، شهد يوم 

وذلك بعد المنع الذي مارسه الجيش النظامي  بدء عودة بعض العائالت الفلسطينية إليه، 4115
 .على سكانه النازحين عنه لما يقارب العامين

وفي لبنان وزعت جمعية التعاون اإلنساني، من خالل لجنة صندوق المهجرين؛ ألبسة على عدد 
في مخيم عين الحلوة، من النازحين السوريين ( عائلة 151نحو )من المهجرين من سورية، 

 .4111/ 11/ 1 -5رية، وذلك يومي السبت واألحد وفلسطينيي سو 

الجدير بالتنويه أن عدد العائالت الفلسطينية السورية داخل مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا 
 .عائلة( 741)جنوب لبنان يبلغ 
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 6102/ نوفمبر –تشرين الثاني/ 9إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو سورية 

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

 .4115يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة  (1000) •
 .4111أوروبا حتى منتصف ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى ( 79)أكثر من  •
القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

( 1499)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 1441)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 191)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 711)يومًا، والماء لـ 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : السبينةمخيم  •
 .يومًا على التوالي( 1198)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 1435)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه %(71)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 948)حوالي : مخيم درعا •
على التوالي، ( 41)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 •

 .فيهااستمرار األزمات االقتصادية 


