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قوات النظام تفجر أحد المنازل في مخيم خان الشيح وتمنع توزيع "
المساعدات اإلغاثية على عائالت المهجرين من مخيم خان الشيح إلى 

 "إدلب
 

 
 

 سوري يفرج عن "رسالن توفيق رجا" أحد أبناء مخيم خان الشيح.األمن ال 

 ( الجئ فلسطيني مفقود منذ بدء أحداث الحرب في سورية.300أكثر من ) 

 (30 فلسطينياً سورياً قضوا منذ بداية عام )2017. 

  2017هيئة فلسطين الخيرية جنوب دمشق تنهي حملتها شتاءكم دافئ لعام. 
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 آخر التطورات

مجموعة العمل في مخيم خان الشيح بريف دمشق الغربي، أن قوات النظام السوري  أفاد مراسل
قامت قبل يومين، بحملة مداهمات وتفجير للبيوت في المخيم، وأضاف المراسل أن الفرقة الرابعة 
وبالتعاون مع مفرزة جيش التحرير الفلسطيني اقتحمت منزل أحد أبناء المخيم بحجة التفتيش عن 

 السالح.

م المقتحمون بتفجير ملجئ تحت المنزل ما أدى إلى دمار أجزاء كبيرة منه بسبب التفجير، وقا
حيث كان صاحب المنزل قد حفره ليحتمي به مع عائلته وأطفاله من القصف الذي تعرض له 
المخيم قبل أشهر، كما قام عناصر الفرقة الرابعة وعناصر من جيش التحرير وفرع األمن 

 محتويات المنزل من أثاث وممتلكات. بسرقة ،220العسكري 

 
كما أكد مراسلنا أن عناصر األمن السوري داهموا منزاًل آخرًا داخل المخيم، حيث عاثوا فيه خرابًا، 

 .ونوه المراسل أن االستدعاءات من قبل األمن العسكري مستمرة بحق أبناء المخيم

التي خرج أبناؤها إلى إدلب بموجب  إلى ذلك منع النظام السوري توزيع المساعدات على العائالت
النظام السوري و  اإلتفاق الذي أبرم بين قوات المعارضة السورية المسلحة في منطقة خان الشيح

 .2016مطلع شهر كانون األول/ ديسمبر من عام 
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حيث وزعت الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب في سورية وبدعم من منظمة اليونسيف 
 .أحذية لكافة أبناء المخيم باستثناء العوائل التي خرج منها أحد أبنائها إلى إدلبمالبس شتوية و 

أن لجنة المخيم برئاسة "إسماعيل نوفل" كانت قد قدمت قائمة  ،فيما أكد ناشطون لمجموعة العمل
( شخصًا من أبناء المخيم ممن خرجوا إلى إدلب من 220لفرع األمن العسكري السوري بأسماء )

لمخيم، مع العلم أن غالبية مهجري المخيم هم من الناشطين اإلغاثيين والعاملين في أبناء ا
 المخيم.

( مدني من أبناء المخيم بينهم ناشطين إغاثيين 2000الجدير بالتنويه أن ما يزيد عن )
وإعالميين، خرجوا من المخيم إلى إدلب بعد توقيع اتفاق المصالحة بين المعارضة السورية 

 .لنظامالمسلحة وا

إلى ذلك نقل مراسل مجموعة العمل، نبأ إفراج األمن السوري عن الالجئ "رسالن توفيق رجا" 
شباط / نوفمبر  – 8من سكان مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين، وذلك بعد أن اعتقل يوم 

 من قبل عناصر حاجز )العين( التابع للنظام السوري. 2017

( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام 1164وثقت ) الجدير ذكره، أن مجموعة العمل
 .السوري،بينهم نساء وأطفال ورضع وكبار سن

في غضون ذلك، كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، 
( الجئة 38( الجئًا فلسطينيًا مفقودًا منذ بدء أحداث الحرب في سورية، منهم )301عن توثيق )

ة، وذكرت المجموعة أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك لالجئين فلسطيني
 الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق.

واتهم ناشطون، المجموعات الموالية لألمن السوري بقيامها عمليات خطف واعتقال، إما بداعي 
فدية مالية أن المفقود مطلوب لألمن السوري، أو من أجل مساومة ذوي المخطوف وطلب 

 إلطالق سراحه.
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يضاف إلى ذلك وجود عدد كبير من المفقودين في سجون النظام السوري ال يزال األمن يتكتم 
على مصيرهم أو أماكن اعتقالهم، وهذا ما أكدته شهادات مفرج عنهم من السجون السورية من 

 وجود الجئين فلسطينيين هم في عداد المفقودين داخل سجون النظام.

رفض الكشف -بيل المثال ال الحصر نقل عن أحد المفرج عنهم من السجون السورية فعلى س
 مخيم أبناء منعامًا  16عمر محمد صيام" شاهدته للفتى الفلسطيني السوري "م-عن اسمه 

 األفرع أحد في معتقل بأنه الحقاً  وتبين 21/11/2012 تاريخ منذ فقد قد الفتى وكان ،اليرموك
 في دمشق. السورية األمنية

الجدير ذكره أن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل، أكد أن العدد أكبر من ذلك نظرًا لتكتم 
األمن السوري ومجموعاته الموالية عن مصير المختطفين الفلسطينيين، إضافة إلى بعض 
الالجئين الفلسطينيين الذين تم اختطافهم على يد جبهة النصرة سابقًا في مخيم اليرموك وتنظيم 

 داعش. -دولة ال

( الجئًا 30كما أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية مقتل )
جراء إستمرار الحرب الدائرة سورية، ونوهت مجموعة العمل إلى  2017فلسطينيًا منذ بداية عام 

" الجئين 4" الجئين فلسطينيين قضوا خالل شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بينهم "9أن "
نتيجة طلق ناري، والجئان توفيا بسبب القصف، وآخران قضيا برصاص قناص، والجئ مات 

منهم قضوا نتيجة  14شهر شباط/ فبراير الجاري، - 16الجئًا حتى  21حرقًا، فيما توفي 
والجئان برصاص قناص، وشخصان توفيا تحت التعذيب  ،آخرين بسبب طلق ناري  3القصف، و

 .السوري في سجون النظام 

فيما أوضحت المجموعة أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في 
 " ضحية.3443سورية قد بلغ "

 

 



 

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

 

 لجان عمل أهلي

، حيث وزعت الهيئة 2017أعلنت هيئة فلسطين الخيرية إنهاء حملتها الثالثة "شتائكم دافئ" لعام 
 ن الفلسطينيين جنوب دمشق، من مرضى السرطانمادة الحطب على شرائح عديدة من الالجئي

الحاالت الصعبة، والكادر الطبي في مشفى فلسطين، ومعلمي مدرسة القدس، والعاملين في و 
 المكتب اإلغاثي ألهالي مخيم اليرموك، وغيرهم من الناشطين وطلبة الجامعات والمساجد.

ر الحرب في سورية والحصار يشار إلى أن ارتفاع األسعار وانتشار البطالة بسبب استمرا
على جمع الحطب  ،المفروض يجبر العائالت الفلسطينية عمومًا وفي جنوب دمشق خصوصاً 

 ودخول منازل المهجرين وخلع األخشاب الموجودة بداخلها.

 
 2017فبراير/  –شباط  /16 ينيو سورية إحصائيات وأرقام حتىفلسط

 (3443حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين ت ) مكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
 ( امرأة.455)

 (1164( معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )83 )
 امرأة.
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  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 ( على التوالي.1337يدخل يومه )

 (190الجئًا وال ) جئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
 غالبيتهم في مخيم اليرموك.

 ( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1041انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 ( يومًا.848)

 ( يومًا، 1388أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 ( يوما.119مخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )وال

  حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ
 ( يومًا.1190)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )في 2016 ،
( 17( ألف، وفي األردن )31بحوالي ) حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان

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


