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 "برمياًل متفجرًا على محيط مخيم خان الشيح 41الطائرات السورية تلقي "
      

 
 

  لمجلس حقوق اإلنسان، مجموعة العمل ومركز العودة يعقدان  33على هامش الدورة الـ

 .المعتقلين الفلسطينيين في سورية االثنين القادم ندوة حقوقية حول

  الثامنة عشر" سورية غراف"أحد أبناء مخيم اليرموك يفوز بالمرتبة الثانية في مسابقة 

 فلسطيني سوري في هولندا يطلق مؤسسة لمساعدة الالجئين في البلدان غير األوروبية. 
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 التطورات آخر

أفادت األنباء الواردة من مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي، أن 
محيط شارع )برمياًل متفجرًا على محيط المخيم ( 41)األمس الطائرات المروحية ألقت حتى مساء 

مروحيات في  1، وأكدت األنباء من المخيم أن (السعيد ومحيط سكيك ومحيط اتستراد السالم
سماء المخيم تناوبت القصف، مما أصاب أبناء المخيم بحالة فزع بسبب تجدد القصف والخوف 

 .من استهدافهم

 
القصف تصعيدًا خطيرًا من جانب النظام السوري، والذي يدفع إلى فيما اعتبر ناشطون تجدد 

إفراغ المخيم وتهجير أهله على غرار ما حدث في مخيم اليرموك، وتجدر اإلشارة إلى أن سكان 
مخيم خان الشيح يعيشون أوضاعًا إنسانية مزرية بسبب استمرار تدهور األوضاع األمنية في 

 .وة على إغال  جميع الطراات الواصلة بالعاصمة دمشقالمزارع والمناطق المحيطة به، عال

إلى ذلك، يعقد مركز العودة الفلسطيني في لندن وبمشاركة مجموعة العمل من أجل فلسطينيي 
سورية ندوة حقواية حول المعتقلين الفلسطينيين السوريين وضحايا التعذيب واالخفاء القسري 

لمجلس حقو  اإلنسان التابع لألمم المتحدة والمنعقد  33منهم، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 
 .سبتمبر –أيلول  41في جنيف، حيث تعقد الندوة يوم االثنين القادم 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
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منسق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عرضًا مكثفًا " أحمد حسين"بدوره سيقدم األستاذ 
ل والتي تتناول أوضاع يتناول خالصة إحصاءات وأبحاث والتقارير التوثيقة لمجموعة العم

فلسطينيي سورية وما تعرضوا له من انتهاكات داخل وخارج سورية، باإلضافة إلى عرض آخر 
 .اإلحصاءات حول الضحايا والمعتقلين الفلسطينيين السوريين خاصة ضحايا التعذيب منهم

كما ستتضمن الندوة عرض شهادة ألحد 
الناجين من التعذيب في المعتقالت 

" دمحم نجمة"روي فيها الالجئ السورية، ي
شهادته حول ما تعرض ويتعرض له 
الالجئون الفلسطينيون في سجون النظام 

لى ذلك من جرائم وتعذيب حتى الموت، إ
غولنوز "ستستضيف الندوة الباحثة 

المتخصصة في القانون الدولي " سيدامينوفا
لحقو  اإلنسان والباحثة في مركز جنيف 

تناول اضية لحقو  اإلنسان، التي ست
 .المعتقلين من الزاوية الحقواية الدولية

يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية هي مجموعة حقواية إعالمية انطلقت من 
العاصمة البريطانية لندن بمشاركة العشرات من الناشطين والباحثين الفلسطينيين الذين يعملون 

لها الالجئون الفلسطينيون السوريين، حيث وثقت على توثيق الضحايا واالنتهاكات التي تعرض 
( 4433)ضحية من الالجئين الفلسطينيين السوريين، وأكثر من ( 3313)المجموعة حوالي 

 .معتقاًل اضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري ( 153)معتقاًل، باإلضافة إلى 

بالمركز الثاني في " اسيأحمد عب"وفي جنوب العاصمة دمشق، فاز المصور الفلسطيني السوري 
، والتي يظهر "في طابور االنتظار"في دروتها الثامنة عشرة عن صورته " سوريا غرافيك"مسابقة 
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فيها مجموعة من الالجئين الفلسطينيين في بلدة ببيال المجاورة لمخيم اليرموك المحاصر وهم 
 .موكينتظرون الحصول على المساعدات الغذائية بعد تهجيرهم من مخيم الير 

كما كان أجدادنا يقفون في طوابير "يتحدث عباسي " في طابور اإلنتظار"وعن اصة الصورة 
لتلقي المساعدات في بداية لجوئهم إثر النكبة بعدما خسروا بيوتهم وحقولهم وبساتينهم في 
 فلسطين، تحل اليوم نكبة ثانية بالفلسطينيين بأبناء الالجئين األوائل في سوريا وأحفادهم، وهم
كذلك اليوم يصطفون في طوابير النتظار المساعدات المقدمة لهم بعدما كان لكل منهم بيته 
الذيُ دمر جزئيًا او كليًا ومصدر دخله في المخيم الذي كان يعد مركزًا تجاريًا وحيويًا في 

 ."دمشق

تقدم هذه األونروا والمؤسسات الفلسطينية في المناطق المجاورة لمخيم اليرموك "ويضيف عباسي 
المساعدات، وهي الحد األدني ألهالي المخيم، كرتونة واحدة للعائلة بالكاد تكفيهم ليومين أو ثالثة 

ومن لم يمت من الفلسطينيين في المخيم بفعل القصف أو القنص أو الجوع أو االعتقال  ،أيام
من بين القالئل والتعذيب ومن لم يجد طريقًا للخروج من المخيم وكل سورية لم يعد أمامه وهو 

الباايين في المخيم إال ان ينتظر في طوابير كهذه الستالم الكرتونة، دون أن يعرف الى متى 
 ."سيستمر ذلك أو أنه كيف سينتهي، بالخروج من المخيم أو بالموت في الحرب

يشار إلى أن العديد من الناشطين واإلعالميين الفلسطينيين ال يستطيعون الخروج من مناطق 
والذي " نيراز"دمشق خوفًا من اعتقال النظام السوري، كما حدث مع الشاب المصور  جنوب

 .اليزال معتقاًل منذ حوالي العام

( أملنا)' تسفانا'عامًا مؤسسة ( 33" )نورس علي"وفي هولندا، أطلق الالجئ الفلسطيني السوري 
عية وحرفية ورياضية في لمساعدة الالجئين في البلدان غير األوروبية على إنشاء نوادي اجتما

 (.الكامبات)مخيمات الالجئين 

 HET وعن فكرة تأسيس مؤسسة تسفانا الخيرية اال نورس في مقال نشرته الصحيفة الهولندية
PAROOL،"  نشاء المشاريع الصغيرة في إنه وخالل حضوره إحدى الدورات في إدارة األعمال وا 

' تيسفانا'، وبفكرة منه تم إنشاء "مويل تاسفايسا"تعرف على الالجئ اإلريتري ' دياليتس البس'
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والتي تعني أملنا، ومن خاللها سيتم تشجيع إنشاء نوادي اجتماعية وحرفية ورياضية في مخيمات 
 ".اللجوء في الدول غير األوروبية، حيث ال تتواجد أبسط الخدمات

أيام برفقة  (43)اد وصل إلى هولندا بعد رحلة في اارب صيد استمرت " نورس علي"وكان 
، وعمل كمترجم 0341أيلول /مهاجرًا، وحصل على اإلاامة في هولندا من سبتمبر ( 053)

 .متطوع في مخيم الالجئين، واام بإعطاء دورات للمتطوعين في مبادئ اللغة العربية

 
ذلك " نورس"فيما اعتبر ' لدراسة ماجستير إدارة األعمال'وحصل على ابول من جامعة ناينرودا 

عندما أنظر من نافذة منزلي أرى عالمة فيليبس الموجودة أعلى "لمستقبل جديد، وأضاف  فرصة
بهذه الطريقة يمكن أن أرد بعض و  بناء إدارة الشركة، أطمح في يوم من األيام أن أعمل هناك،

الجميل الذي ادمه لي المجتمع الهولندي لسنوات، فقد وجدت الكثير من العون والمساعدة من 
ن والمتطوعين، وأملي أن أستطيع في يوم من األيام أن أرد لهم المعروف وأن أادم لهم الهولنديي

 ".شيء بالمقابل

نريد أن ننشئ نوادي في الكامبات كي نعطي لالجئين األمل " ،للصحيفة الهولندية" نورس"واختتم 
ن نحصل هدفنا في المستقبل القريب أ ،من خالل مساعدتهم لتطوير مهاراتهم وتحقيق أحالمهم

 ".على الدعم من األمم المتحدة حتى تصبح أهدافنا أارب للتحقيق
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يشار إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين الذي لجأوا إلى االتحاد األوروبي خالل الفترة 
 .الجئاً ( 61.032)اد بلغ ( 0342)كانون األول  –وحتى ديسمبر ( 0344)من بداية عام 

 

 6141/ سبتمبر –أيلول / 41/وأرقام حتى  إحصائيات فلسطينيو سورية 

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

 .0345يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في اطاع غزة (1000)  •
 .0342ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 61)أكثر من  •
القيادة العامة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

يومًا، ( 4016)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 4412)على المخيم لليوم 
 .ضحية( 416)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 635)والماء لـ 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 4331)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 4034)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .ارضة عليهالمع

 .من مبانيه%( 63)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 111)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االاتصادية فيها
وبين المناطق المجاورة  استمرار انقطاع جميع الطراات الواصلة بينه: مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


