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 انقطاع شبكة االتصاالت عن مخيم خان الشيح لليوم الخامس على التوالي •

 رئيساً لتجمع األطباء الفلسطينيين في السويدانتخاب فلسطيني سوري  •

 لجنة حقوق اإلنسان في البرلمان األوروبي تتهم السلطات األلمانية بعرقلة لمَّ شمل أسر الالجئين •

 ةلمؤازرعنصر من "فتح االنتفاضة" يقضي في معارك دير الزور وحركة "فلسطين الحرة" ترسل عناصرها "

 "النظام فيها



 

 آخر التطورات

قضى الشاب الفلسطيني "أحمد فيصل العمر" أحد عناصر حركة فتح االنتفاضة الموالية للنظام 
ي، أثناء مشاركته القتال إلى جانب قوات النظام السوري في المعارك الدائرة في دير الزور السور 

 شرقي سورية.

( الجئاً فلسطينيًا 624من جانبها أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن وثقت بيانات )
 قضوا بسبب قتالهم إلى جانب قوات النظام السوري.

 
طين الحرة إحدى المجموعات العسكرية الفلسطينية الموالية للنظام وفي السياق، أعلنت حركة فلس

السوري عبر صفحتها على "فيس بوك"، أنها أرسلت عددًا من عناصرها للقتال إلى جانب قوات 
النظام السوري في ريف دير الزور شمال سورية، منوهة إلى أن عناصرها المرسلة كانت تقاتل في 

 مخيم اليرموك.

عض الفصائل الفلسطينية في عدد من المدن السورية تقوم بتجنيد الشباب الفلسطينيين يشار إلى أن ب
في المخيمات الفلسطينية وتجمعاتهم، وذلك للقتال إلى جانب قوات النظام السوري ضد مجموعات 
المعارضة السورية المسلحة وارسال مجموعات منهم بعيدًا عن مخيماتهم، وعلى رأسها الجبهة 

فلسطين  والصاعقة وحركةاالنتفاضة -القيادة العامة إلى جانب حركة فتح -رير فلسطين الشعبية لتح
 الحرة والنضال الشعبي وكتائب العودة.



 

في غضون ذلك، يشكو سكان مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق الغربي من 
 انقطاع شبكة االتصاالت لليوم الخامس على التوالي.

أزمات إنسانية ضاغطة جراء الحصار غير المعلن المفروض على المخيم من قبل  كما يعانون من
النظام السوري، حيث يمنع النظام سكانه من الدخول والخروج منه وإليه إال بموافقة أمنية، كما 

 يعاني األهالي من انتشار البطالة وعدم وجود مورد ثابت يقتاتون منه.

 
ر حمالت الدهم لة من الخوف والقلق نتيجة استمرافيما يعيش أهالي مخيم خان الشيح حا

واالعتقاالت التي طالت العديد منهم على الرغم من وجود اتفاق بين النظام والمعارضة السورية 
 المسلحة بعدم التعرض لألهالي ورفع الحصار المشدد المفروض على المخيم.

معمر دكتور الفلسطيني السوري "وفي سياق آخر، انتخب تجمع األطباء الفلسطينيين في السويد ال
موعد" من أبناء مخيم اليرموك رئيساً للتجمع، وذلك خالل المؤتمر السنوي الذي عقده تجمع األطباء 

بحضور األطباء من معظم أرجاء مملكة  2٠١٧-١١-١١الفلسطينيين في السويد يوم السبت 
 السويد.

المقدمين من الهيئة اإلدارية وإقرارهما، كما وتم خالل المؤتمر مناقشة التقريرين المالي واإلداري 
، بهدف تجميع الطاقات 2٠٠8تطرق المجتمعون ألهداف وتطلعات التجمع الذي أسس منذ عام 

والكفاءات الطبية الفلسطينية المنتشرة في أوروبا وتوظيف خبراتها بشكل يخدم أبناء الشعب 
 الفلسطيني من الناحية الصحية في الداخل والشتات. 



 

 
ى ذلك، انتقدت لجنة حقوق االنسان في البرلمان األوروبي سياسة ألمانيا بخصوص لم ِّ شمل إل

عائالت الالجئين، وقالت باربارا لوخبيلر نائبة رئيس لجنة حقوق اإلنسان في البرلمان األوروبي أن 
 السلطات األلمانية تعرقل لمَّ شمل أسر الالجئين.

الالجئين لم شمل أسرهم في ألمانيا وخاصة في اليونان، حيث يأتي ذلك االنتقاد بينما ينتظر آالف 
 طالبوا خالل مظاهرات عديدة أمام السفارة األلمانية في أثينا بضرورة تسريع إجراءات لجوئهم إليها.

كما انتقدت لوخبيلر عمل معظم دول االتحاد األوروبي على الحيلولة دون توزيع عادل لالجئين 
 بين الدول األعضاء.

ت صحيفة افيمريدا تون سينتاكتون اليسارية اليونانية كشفت في وقت سابق عن توافق يوناني وكان
ألماني على ابطاء عملية لم  شمل أفراد أسر الالجئين الذين تفرقوا بين البلدين خالل بحثهم عن 

 مالذ آمن.

قاسية وطول  يشار إلى أن مئات المهاجرين الفلسطينيين والسوريين في اليونان يواجهون معاناة
فترات انتظار البت في قضايا لجوئهم، عالوة على أن العشرات منهم في انتظار لم شملهم مع 

 أسرهم في ألمانيا.

 

 



 

 2017نوفمبر  -تشرين الثاني  13فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 36٠9) •
 ( امرأة.463)

( ١٠5( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )١64٠) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخي م اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.١58٠يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 2٠3) •
 غالبيتهم في مخي م اليرموك.

( يومًا وعن مخي م اليرموك منذ ١3١٧انقطاع المياه عن مخي م درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.١١5٧)

( يومًا، والمخي م ١653) أهالي مخي م حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ •
 ( يومًا. 4١6يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2٠١6( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، ١٧( ألف، وفي األردن )3١يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


