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الفلسطينيون السوريون يطالبون بعدم زّج : ردًا على اجتماع خان دنون "
 "أبنائهم في الحرب

 

 
 

 ضحية جديدة في السجون السورية" صالح ربيع" الفلسطيني 

  الدائرة في سوريةقضاء أحد أبناء مخيم اليرموك جراء الحرب  

 قصف بقذائف الهاون والدبابات على مخيم درعا 

 قوات النظام تستهدف من عربات الشيلكا منازل المدنيين في مخيم خان الشيح 

 اشتباكات عنيفة في مخيم اليرموك 
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 ضحايا

عامًا من أبناء مخيم النيرب في حلب، تحت ( 94" )صالح ربيع"قضى الشاب الفلسطيني 
جون النظام السوري، وذلك بعد اعتقاله منذ عام بتهمة مساعدة المدنيين بالسفر التعذيب في س

إلى تركيا، مع العلم أن العديد من عناصر المجموعات الموالية للنظام السوري الموجودة في 
مخيم النيرب تعمل على تهريب المدنيين إلى تركيا مقابل مبالغ مالية وبعلم وتحت أنظار ومسامع 

 .والجيش السوري  عناصر األمن

 
من سكان حي المغاربة في مخيم اليرموك، " طاهر محمود علي" كما قضى الالجئ الفلسطيني

جراء الصراع الدائر في سورية، وبذلك يرتفع عدد الالجئين الفلسطينين الذين قضوا جراء الحرب 
أجل فلسطيني ، بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من (7733)الدائرة في سورية إلى 

 .سورية

 

 آخر التطورات

بعدم زّج  ،طالب عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين في رسائل وصلت لمجموعة العمل
أبنائهم في القتال الدائر بين قوات النظام السوري ومجموعات المعارضة المسلحة، وذلك بعد 
توارد أنباء عن لقاء ضم ممثلين عن جيش التحرير الفلسطيني ومجموعات فلسطينية موالية 
للنظام السوري وما يسمى لجان دفاع وطني وممثلين عن الحرس الثوري اإليراني بهدف إرسال 
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إحدى  -تعزيزات عسكرية إلى جبهة الديرخبية بعد سقوط عدد كبير من القتلى للفرقة الرابعة 
 .في المعارك الدائرة هناك -الفرق التابعة للجيش السوري 

ودعا األهالي منظمة التحرير الفلسطينية وجيش التحرير الفلسطيني والفصائل الفلسطينية التي 
" ح االنتفاضة وجبهة النضال والجبهة الشعبية والديمقراطيةالقيادة العامة وفت"حضرت اإلجتماع 

 .الكف عن إراقة دماء الشباب الفلسطيني في معركة ليست معركتهم

 
يأتي ذلك وسط تزايد أعداد ضحايا الالجئين الفلسطينيين في الحرب السورية، في ظل استمرار 

الخدمة العسكرية إلى مناطق هيئة أركان جيش التحرير إرسال عناصر الجيش المجبرين على 
التوتر والقتال ضد مجموعات المعارضة السورية، كذلك استغالل الفصائل والمجموعات 
الفلسطينية الموالية للنظام األوضاع المعيشية الصعبة لالجئين الفلسطينيين وتجنيد عدد منهم 

 .للقتال مع قوات النظام السوري 

قصفها على مخيم درعا بقذائف الهاون والدبابات،  في جنوب سورية جددت قوات النظام السوري 
 .اقتصرت أضرارها على الماديات

يأتي ذلك في ظل تواصل قصف قوات النظام للمخيم، الذي يعاني من تبقى فيه من الالجئين 
يومًا، ( 429)أوضاعًا إنسانية غاية في الخطورة في ظل استمرار قطع الماء عن المخيم منذ 

قصف واالشتباكات المتكررة داخل المخيم، مما تسبب وفق إحصاءات غير اضافة إلى أعمال ال
 .من مبانيه وسقوط ضحايا(% 38)رسمية بدمار حوالي 
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وفي السياق استهدافت نيران عربات الشيلكا التابعة للجيش النظامي المتمركزة في تلة الكابوسية 

لمدنيين في الحي الغربي من بيوت وحارات أهالي مخيم خان الشيح، حيث طال القصف منازل ا
المخيم، خلفت أضرارًا مادية، وسببت حالة فزع بين األهالي، ترافق ذلك مع شن الطيران الحربي 
لقائه عدد من البراميل المتفجرة على المزارع والبلدات المتاخمة للمخيم، فيما نقل  غارات جوية وا 

جموعات المسلحة التابعة للمعارضة مراسل مجموعة العمل نبأ اندالع اشتباكات عنيفة بين الم
السورية من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، في محاولة من األخير اقتحام منطقة خان 

 .الشيح والسيطرة عليها

الجدير ذكره أن موقع تلة الكابوسية يشكل هاجسًا مؤرقًا لسكان مخيم خان الشيح نظرًا للضرر 
لدبابات والمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى وقوع العديد الذي أصابهم من تلك التلة حيث القصف با

 .من الضحايا والجرحى

أما في جنوب العاصمة السورية دمشق شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين اشتباكات 
متقطعة على محور بلدية اليرموك وسوق السبورات بالقرب من منطقة التضامن بين كتيبة 

السوري والفصائل الفلسطينية الموالية له من جهة أخرى،  الكراعين من جهة، وقوات النظام
استخدمت فيها األسلحة الخفيفة والمتوسطة، أما من الجانب المعيشي يعاني من تبقى أوضاعًا 
مأساوية نتيجة الحصار المفروض على المخيم من قبل النظام السوري، كما يشكو األهالي العديد 

 .الذي سيطر على المخيم" داعش"ي يمارسها تنظيم من الممارسات المسيئة والمشينة الت
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 4102/ أكتوبر –تشرين األول / 42/إحصائيات وأرقام حتى  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)  •

 .2802يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .2809ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 34)أكثر من  •
القيادة العامة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

يومًا، ( 0232)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0229)على المخيم لليوم 
 .ضحية( 048)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 399)والماء لـ 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 0833)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 0294)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : دراتمخيم حن •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 38)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 423)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .االقتصادية فيهااستمرار األزمات 
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


