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 يقي مجموعة العمل ُتصدر النسخة االنكليزية من تقريرها التوث"

 "حمص - مخيم رهن االعتقال العائدين"

  

 
 

 قصف واشتباكات في مخيم اليرموك وحي التضامن. 

 قصف بقذائف الهاون يستهدف مخيم درعا. 

 عنهم ينقلون مشاهدتهم لالجئين فلسطينيين في السجون السورية مفرج. 

 تركيا تشترط تأشيرة الترانزيت على فلسطينيي سورية. 
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 مجموعة العمل

مخيم رهن "أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، تقريرًا توثيقًا حمل عنوان 
أهم األحداث التي تعرض لها مخيم  باللغة االنكليزية، يرصد التقرير" حمص -االعتقال العائدين

 - أيلول 01و 1122مارس  - حمص، خالل الفترة الزمنية الممتدة ما بين آذار -العائدين 
، من خالل التعريف بالمخيم والتغيرات الديمغرافية والعمرانية التي لحقت به، 1122سبتمبر 

والواقع المعيشي لسكان المخيم، وبيان 
ى مجموعة العمل أعداد الضحايا الموثقة لد

من أجل فلسطينيي سورية، والمعتقلين وأهم 
األحداث التي جرت خالل الفترة 

 .المرصودة

وشددت مجموعة العمل في ختام تقريرها 
على أن الالجئ الفلسطيني في سورية لم 
يرغب في أن يلج إلى قلب األحداث 
الجارية فيها، ولم يشأ أن يكون طرفًا في 

وة في الدول أي نزاع داخلي بين األخ
العربية، وعمل على أن يكون عامل طمأنة 

 .وتوفيق، ال عامل توتير أو تأجيج

نهاء وجودهم في  لكن أطرافًا ما تفرض عليها مصالحها ضرب قضية الالجئين الفلسطينيين وا 
سورية من خالل توريطهم باألعمال القتالية في مقدمة لتهجير سكان المخيمات الفلسطينية 

 .العودة إلى ديارهم في فلسطينوشطب حقهم في 

ُيشار إلى أن البحث قد اعتمد في معلوماته على التقارير الميدانية التي وثقتها مجموعة العمل 
من أجل فلسطينيي سورية بنحو رئيسي من خالل شبكة مراسليها، باإلضافة إلى شهادات بعض 

 .الناشطين واألكاديميين من أبناء المخيم
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 :نسختي التقرير بالعربي واالنكليزي من خالل تحميل الرابطين التاليينيمكنكم االطالع على 

 :الرابط باللغة العربية

actionpal.org.uk/ar/reports/special/acamp_under_arrest.pdf 

 :الرابط باللغة االنكليزية

actionpal.org.uk/en/reports/special/a_camp_under_arrest.pdf 
 

 التطورات آخر

شّن الطيران الحربي الروسي والسوري يوم أمس غارات جوية على منطقة خان الشيح، وألقت 
فجرًا على الطريق الرابط بين خان الشيح وبلدة زاكيا، في محاولة برمياًل مت 21الطائرات أكثر من 

من النظام قطع الطريق بشكل نهائي وفرض حصار تام وشامل على المنطقة، تزامن ذلك مع 
 .قصف مدفعي على المزارع والبلدات المحيطة بمخيم خان الشيح

 
إلى ذلك ال يزال أكثر من خمسة عشر ألف الجئ فلسطيني وعدد من األسر الفلسطينية والسورية 
المهجرة إليه يعيشون ظروف مزرية نتيجة الحصار الخانق المفروض عليهم، بسبب إغالق قوات 
النظام السوري جميع الطرق المؤدية للعاصمة دمشق بوجه المدنيين في كل من زاكية ومخيم 

على التوالي، وذلك بعد سيطرته على منطقة الديرخبية وقطع طريق زاكية 21لليوم  خان الشيح

actionpal.org.uk/ar/reports/special/acamp_under_arrest.pdf
actionpal.org.uk/en/reports/special/a_camp_under_arrest.pdf
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المقيليبة ناريًا، ما أدى إلى شح في جميع المواد الغذائية من طحين وخضار ومواد أساسية اخرى 
 .مما ينذر بكارثة إنسانية قد تتعرض لها المنطقة بشكل كامل

نظام السوري أمس األول بقذائف الهاون المنطقة وفي جنوب العاصمة دمشق، استهدفت قوات ال
الواقعة تحت سيطرة داعش من قطاع الشهداء في مخيم اليرموك المحاصر، كما قصفت قوات 
النظام وبشكل عنيف حي التضامن المالصق لمخيم اليرموك بقذائف الدبابات والصواريخ، وسط 

 .م المنطقةمحاوالت من قبل قوات النظام والمجموعات الموالية اقتحا

يذكر أن المخيم يخضع لحصار مشدد من قبل عناصر الجيش السوري ومجموعات الجبهة 
الذي يسيطر على " داعش"القيادة العامة من جهة، ومن مضايقات وتجاوزات تنظيم  –الشعبية 

 .مساحات واسعة من جهة أخرى، في ظل تواصل المواجهات بين التنظيم وجبهة فتح الشام

 
رية، تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية لقصف بعدد من وفي جنوب سو 

قذائف الهاون التي استهدفت مناطق متفرقة من المخيم اقتصرت أضرارها على الماديات، في 
حين تستمر معاناة أهالي المخيم، وذلك بسبب غياب الخدمات الصحية واإلغاثية عنهم، حيث لم 

 .ثر من عامينتصل أي مساعدات إليهم منذ أك

من مباني المخيم تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي بسبب القصف %( 01)الجدير بالذكر أن 
 .المتكرر الذي استهدف المخيم والذي استخدمت فيه معظم أنواع القذائف والبراميل المتفجرة
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إلى ذلك، نقل ناشطون حقوقيون عن مفرج عنهم من سجون النظام السوري، مشاهدتهم كل من 
في سجن البالونة بحمص، وهما من أبناء مخيم '' أحمد البنشي''و "ياسر المصري ''لمعتقَلين ا

 .الرمل في الالذقية، وكانت آخر مشاهدة لهما في الشهر الرابع من هذا العام

في فرع التحقيق التابع لمكتب أمن " محمود الزيبق" فيما أكد ناشطون وجود الشاب الفلسطيني
نحو ثالثة عشر يومًا، وكان يقيم مع عائلته في منطقة معضمية الشام بريف  الفرقة الرابعة منذ

 .دمشق

يشار إلى أن العديد من المفرج عنهم نقلوا مشاهداتهم لمعتقلين فلسطينيين أو لعدد ممن قضى 
تحت التعذيب في سجون النظام، في حين يواصل األمن السوري تكتمه على مصير المعتقلين، 

ووثقت مجموعة  ،ة أشكال التعذيب بما فيهم النساء وفق تلك الشهادات الموثقةويمارس عليهم كاف
 .معتقاًل فلسطينياً ( 2221)العمل حتى اآلن 

في غضون ذلك، أصدرت الحكومة التركية قرارًا جديدًا فيما يخص سفر ودخول الالجئ 
السفر ترانزيت الفلسطيني السوري عبر مطاراتها، حيث يقضي القرار بمنع الفلسطيني السوري 

عبر تركيا اال بفيزا الترانزيت، وبحسب القرار فأن على الالجئ الفلسطيني تقديم طلب من سفارة 
البلد القادم منها قبل عشرة أيام، ما ٌيشكل عائقًا جديدًا أمام الالجئ الفلسطيني السوري الذي يريد 

لى تركياو  السفر من  .ا 

من العائالت الفلسطينية السورية وسجنها بسبب عدم فيما قامت السلطات التركية باحتجاز عدد 
امتالكها فيز ترانزيت، فقد سجنت واحتجزت عائلة فلسطينية سورية كانت متجه من مدينة بيروت 
إلى الدنمارك عبر استانبول، إال أنها عادت وأفرجت عنها بعد تدخل السفارة الدنماركية في تركيا، 

 .ية كانت متجهة إلى السودانكما أنها أوقفت عائلة فلسطينية سور 

وبدورها رصدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية مقرها لندن طرق متفاوتة لتعامل 
السلطات التركية مع األسر الفلسطينية السورية المغادرة إلى أوروبا عبر المطارات التركية، حيث 

بالرغم من حمل أفرادها إلى  ُسجلت العديد من الحاالت التي تم تأخير سفرها دون إبداء األسباب
 . إذن المغادرة الصادر عن السلطات التركية
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ليس مدرجًا " وثيقة السفر للفلسطينيين"هذا ويسود في األوساط الحكومية التركية أن مصطلح 
ضمن النظام المعمول به لديها، وبالتالي سّبب هذا حالًة من الضبابية في التعامل مع الملف، 

لفلسطيني السوري ال يعاَمل معاملة السوري، علمًا بأّن أوراقه سورية المصدر كانت نتيجتها أّن ا
المشافي والجهات غير و  بالكامل، وبالتالي ال توجد إقامات لهم، في حين أن المستوصفات

 .الرسمية تتعامل معهم كالسوريين

 

  6172/ أكتوبر –تشرين األول / 71/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) •

 .1122يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .1121الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ألف ( 07)أكثر من  •
القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

( 2101)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2120)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 271)ا الحصار يومًا على التوالي، عدد ضحاي( 000)يومًا، والماء لـ 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 2101)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 2111)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 01)ياه عنه ودمار حوالي أيام النقطاع الم( 711)حوالي : مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •
 .استمرار األزمات االقتصادية فيها

استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •
 .(لشيحخان ا -زاكية )باستثناء طريق 

 


