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 "النظام السوري يواصل حملة "التفتيش" ألبناء مخيم خان الشيح"

 

 
 

 أحد أبناء مخيم جرمانا يقضي خالل مشاركته القتال في سورية 

 سكان مخيم الحسينية يشتكون قلة الماء وانقطاع الكهرباء 

  الالجئ "وليد مازن يعقوب" منذ أكثر عامين في سوريةفقدان 

  طفل فلسطيني سوري يفوز بالمركز األول في بطولة للشطرنج على مستوى مدينته في

 السويد
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 ضحايا

قضى الالجئ الفلسطيني "محمد فراس هشام 
، 9/12/2016( عامًا يوم الجمعة 20علي" )

وذلك خالل قتاله إلى جانب قوات النظام في 
لمعارك الدائرة ضد قوات المعارضة، وهو من ا

أبناء مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف 
 .دمشق

(، 3404وبذلك يرتفع عدد الالجئين الفلسطينين الذين قضوا جراء الحرب الدائرة في سورية إلى )
 .بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية

 

 آخر التطورات

أن األمن العسكري التابع للنظام السوري  ،مراسل مجموعة العمل في مخيم خان الشيحأفاد 
يواصل حملة التدقيق "التفييش" على أبناء المخيم، حيث يخضع كل الجئ فلسطيني دون سن الـ 

عام لتفييش اسمه فيما إذا كان أحد المطلوبين لألمن وللخدمة العسكرية اإلجبارية في جيش  50
" شاب فلسطيني سيتم سوقهم للجيش "لخدمة العلم" 250لسطيني، وتواردت األنباء أن "التحرير الف

 .اإلجبارية في جيش التحرير
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وفي غضون ذلك يشتكي أبناء مخيم الحسينية في ريف دمشق من انقطاع التيار الكهربائي وكثرة 
األهالي، مما زاد من ساعات التقنين، األمر الذي أدى إلى وقف ضخ مياه الخزانات إلى منازل 

 .معاناتهم وخاصة مع دخول فصل الشتاء وغالء أسعار المحروقات

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

الية للنظام السوري أدراج الرياح بحسب وصف األهالي، كما يشتكي األهالي كذلك من المو 
التمديد السيء لشبكة الكهرباء، والتقصير الواضح في صيانة األسالك الكهربائية وتركيب 

 .عدادات الكهرباء

(عامًا مجهواًل 32وفي سياق مختلف ما يزال مصير الالجئ الفلسطيني "وليد مازن يعقوب" )
ذلك بعد قرابة عامين ونصف من فقدانه في ريف دمشق، وكان آخر مكان تواجد فيه في الكسوة و 

بريف دمشق، ومنذ ذلك الحين ال يوجد أي معلومات عنه، وناشدت عائلته عبر رسائل وصلت 
 .لمجموعة العمل من لديه معلومات عنه أو شاهده، وهو من أبناء مخيم اليرموك

"أوس منتصر ترشحاني" من أبناء مخيم  ق الطفل الفلسطيني السوري وباإلنتقال إلى السويد حق
 .النيرب، المركز األول بمسابقة شطرنج أقيمت في السويد

 
يشار إلى أن العديد من النخب الفلسطينية السورية والجامعيين وخريجي المعاهد والجامعات 

في سورية، وتعرض مخيماتهم تحاول شق طريقها في بلدان المهجر بعد فرارهم من الحرب الدائرة 
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( ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا إلى 80ومواطن اقاماتهم للقصف والدمار، حيث وصل أكثر من )
 .، فيما التزال هجرة الالجئين من سورية مستمرة2015كانون األول  -أوروبا حتى نهاية ديسمبر

 

 إحصائيات وأرقام حتى 11/ كانون  األول– ديسمبر/ 2016فلسطينيو سورية 

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

 .2015يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79)أكثر من  •
القيادة  -مخيم اليرموك: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

( 1331( على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من )1272العامة على المخيم لليوم )
 .( ضحية191عدد ضحايا الحصار ) ( يومًا على التوالي،792يومًا، والماء لـ )

مخيم السبينة: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  •
 .( يوم على التوالي1125)

( يوم بعد سيطرة مجموعات 1317مخيم حندرات: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي ) •
 .المعارضة عليه

 .( من مبانيه%70اع المياه عنه ودمار حوالي )( يومًا النقط975مخيم درعا: حوالي ) •
مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة: الوضع هادئ نسبيًا مع  •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


