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 حمالت يرفضون دمشق بريف الشيح خان مخيم أهالي

 مخيمهم في العاملة األهلية المؤسسات ضد التحريض
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النظام سجون في التعذيب تحت يقضي دنون خان مخيم أبناء أحد •

 السوري

 االلتحاق يرفضون السوريين الفلسطينيين الشبان من المئات •

 النظام جانب إلى لقتاله الفلسطيني التحرير بجيش

 بحمص العائدين مخيم أحياء أحد يداهم السوري العسكري األمن •

 سكانه من الجئا   ويعتقل

 المسؤولين تناشد غزة في السورية الفلسطينية العائالت •

 والمسؤولية الواجب بعين لهم ينظروا أن الفلسطينيين
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  ضحايا

 من" فارس عماد" الشاب قضاء العمل لمجموعة ناشطون أكد

 السوري النظام سجون في التعذيب تحت دنون خان مخيم سكان

 من التحقق العمل لمجموعة يتسن ولم ونصف، عام دام اعتقال بعد

 .أخرى مصادر

 وثقت قد كانت سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة أن يذكر

 في التعذيب تحت قضت فلسطينية ضحية( 445) سابق وقت في

 .السن في وكبار واألطفال النساء بينهم السوري، النظام سجون

 

  التطورات آخر

 في الفلسطينيين لالجئين الشيح خان مخيم أهالي من العشرات عبّر

 تستهدف التي التحريضية للحمالت رفضهم عن دمشق ريف

 .مخيمهم في العاملة اإلغاثية المؤسسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤسسات جميع عمل مدنيّة على اعتصامهم في األهالي وأكد

 ،"الخيرية فلسطين هيئة" رأسها وعلى المخيم داخل اإلغاثية

 النظام من المقربة الصفحات بعض نشرته ما األهالي نفى حيث

 عن أو المخيم، داخل عسكري نشاط أي وجود حول السوري
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 مؤكدين إنسانية، غير أعمال ألي كغطاء المؤسسات تلك استخدام

 النقص تغطية على يقتصر المؤسسات تلك عمل أن ذاته الوقت في

 قيام بعد خاصة المخيم، داخل والطبية اإلغاثية الخدمات في الحاد

 ومركز المخيم بين الواصلة الطرقات بقطع النظامي الجيش حواجز

 .دمشق العاصمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدولية والمنظمات المؤسسات جميع األهالي طالب فيما

 على والعمل المخيم، استهداف إليقاف الجاد بالعمل والفلسطينية

 منها الطبية وخصوصا   المخيم، ألهالي العاجلة المساعدات إدخال

 .فيها حاد نقص من المخيم يعاني والتي

 

 الالجئين من الشبان من المئات يرفض آخر، صعيد وعلى

 التحرير لجيش اإللزامية بالخدمة االلتحاق السوريين الفلسطينيين

 الكتائب من العديد بزج الجيش قيادة قيام بعد وذلك الفلسطيني

 من بأكثر المسلحة السورية المعارضة فصائل قتال في واأللوية

 .ودرعا وحلب دمشق ريف في منطقة

 

 الالجئين من اقباال   األكثر الخيار سورية خارج الهجرة كانت حيث

 واجبارهم النظامي الجيش حواجز قبل من اعتقالهم لتفادي وذلك
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 األمر الفلسطيني التحرير جيش في ميةاإللزا الخدمة تأدية على

 .السوري النظام معارك في زجهم بآخر أو بشكل يعني الذي

 المعارضة سيطرة أماكن في البقاء اآلخر بعضهم اختار فيما

 .االعتقال من حياته على خوفا   وذلك السورية

 

 الزامية خدمة هي الفلسطيني التحرير جيش في الخدمة أن ذكري

 قد وكان ،(عاما   18) يبلغون ممن سورية في الفلسطينيين لالجئين

 ضد الفلسطيني التحرير جيش فيها شارك التي المعارك إثر قضى

 بحسب وذلك جنديا  ( 163) المسلحة السورية المعارضة

 .سورية فلسطينيي أجل من العمل لمجموعة الموثقة اإلحصاءات

 أول السوري، العسكري األمن نفّذ حيث حمص، إلى وباالنتقال

 عدة قامت حيث المخيم، في القدس شارع استهدفت مداهمة أمس،

 محمد أحمد" الشاب واعتقال المحالت أحد بمداهمة أمنية سيارات

 لطفل، وأب العمر من الرابع العقد في( عدي أبو" )حميد علي علي

 األمن قوات كانت فيما فلسطين، في الزيتون عين قرية أهالي ومن

 وقت في المخيم في األبنية أحد داهمت قد السوري العسكري

 .سابق

 

 السورية الفلسطينية العائالت ناشدت فقد فلسطين، في أما

 قطاع إلى لجأت والتي العربية الدول من الفلسطينية والعائالت

 في المسؤولين وجميع الفلسطينية والسلطة التحرير منظمة غزة،

 والمسؤولية، الواجب بعين لهم ينظروا أن القرار صنع مواقع

 الحلول ايجاد على والعمل األسر، هذه ومأساة لقضيتهم والنظر

 .لهم الدائمة

 

 الجئو نحن" العائالت تلك باسم الناطقة التنسيق هيئة وقالت

 الربيع بلدان في الحروب من هاربين" واليمن وليبيا سوريا"

 وتم استدعتنا والحكومة نملك ما كل وفقدنا غزة، قطاع الى العربي
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 نحن واآلن أسرة 400 اآلن ونحن الدول تلك وبين بينها التنسيق

 لنا عمل فرصة توفر أن عاجزة الحكومة هل الفقر، خط تحت

 البالد من الالجئين أن إلى منوهين بلدها؟ في بكرامة منها لنعيش

 من يخصم وكان ودكاترة ومهندسين موظفين كانوا العربية

 .الفلسطينية التحرير منظمة لصالح شهريا %7.5 رواتبهم

 

 الدول من لالجئين المشتركة التنسيق هيئة رئيس طالب كما

 تعتبرهم أن المتحدة األمم منظمات كافة الشاويش محمود.د العربية

 االساس، هذا على معهم والتعامل غزة إلى حقيقية لجوء حالة

 وقال. الغزي المجتمع نسيج في عابرا عاديا حدثا اعتبارهم وعدم

 الكريمة، للحياة االدنى الحد بتوفير كبير بوضوح نطالب نحن"

 حالة طارئة، حالة نحن الثابت، والعمل المسكن بتوفير نطالب نحن

 الدولية والمنظمات األونروا على ينبغي أهلية، حرب من لجوء

 المساعدة تستدعي لجوء حالة أنها على الحالة هذه مع التعامل

 .تعبيرهم حسب على- الطارئة

 
 2016/ يوليو ــ تموز/ 16/ حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

 .األردن في سوري فلسطيني الجئا  ( 15500) •

 .لبنان في سوري فلسطيني الجئا  ( 42.500) •

 وفق وذلك مصر، في سوري فلسطيني الجئا  ( 6000) •

 .2015 يوليو لغاية" األونروا" وكالة احصائيات

 .تركيا في سوري فلسطيني الجئا  ( 8000) •

 .غزة قطاع في سوري فلسطيني الجئا  ( 1000) •

 أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 71.2) من أكثر •

 .2015 األول كانون -ديسمبر نهاية حتى

 ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 على( 1125) لليوم المخيم على العامة القيادة - الشعبية الجبهة
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 لـ والماء يوما ،( 1186) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي،

 .ضحية( 187) الحصار ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 675)

 العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوما  ( 978) حوالي منذ منازلهم إلى

( 1170) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة مجموعات سيطرة بعد يوما  

 ودمار عنه المياه النقطاع يوما  ( 829) حوالي: درعا مخيم •

 .مبانيه من( %70) حوالي

 حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

 .فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا   هادئ الوضع: وحماة


