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 الفلسطينيين الشبان عودة بتسهيل تقوم" فلسطينية" جهات

 السوري النظام قوات جانب إلى للقتال أوروبا من السوريين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عناصر بين اشتباكات بعد الشيح خان مخيم سكان من شابة إصابة •

 مسلحة

 في العسكرية للخدمة مطلوبين أسماء تنشر معارضة سورية صحيفة •

 الفلسطينيين آالف بينهم سورية

 بدمشق اليرموك مخيم ألهالي الثاني الطبي األسبوع اختتام •

 

 



 

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

 

 التطورات آخر

 قيام سورية، فلسطينيي أجل من العمل لمجموعة متعددة مصادر أكدت

 مع بالتواصل السوري، النظام على محسوبة" فلسطينية" مجموعات

 سورية إلى بالعودة إلقناعهم أوروبا، في السوريين الفلسطينيين الالجئين

 .السوري النظام قوات جانب إلى والقتال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لالجئين" النيرب مخيم" أن سابق، وقت في مراسلنا أكد حيث

 العائالت من عدد عودة األخيرة اآلونة في شهد حلب في الفلسطينيين

 وصول المراسل وأكد ألمانيا، إلى هاجروا الذين والشباب الفلسطينية

 وصلت كما الماضية، األيام خالل المخيم أبناء من شباب وثالثة عائلتين

 .سويسرا من قادمة عائلة أسبوعين قبل المخيم إلى

 لما صورا   السورية، المعارضة على محسوبة إعالم وسائل نشرت فيما

 النظام، حضن إلى ألمانيا من الفلسطينيين الشباب من لمجموعة أنها قالت

 من وعدد سعيد، محمد" القدس لواء" مليشيا قائد من وتنسيق بمبادرة

 العمليات وقائد السيد عدنان زعيمها نائب مقدمتهم في المليشيا قيادات

 .رافع محمد فيها

 في النيرب مخيم أهالي من هي" العائدين" مجموعة فأن للصحيفة ووفقا  

 مؤخرا وعادوا اللجوء، بغرض سابقا   ألمانيا إلى توجهوا ممن حلب،

 ".القدس لواء( "مليشيا) أركان تأمينها في ساهم النظام، من بتسهيالت

 المعارضة السورية" الوصل زمان" صحيفة نشرت متصل، سياق وفي

 يبحث سوريين وفلسطينيين سوريين مواطنين أسماء السوري للنظام

 حصلت تسريبات أن الصحيفة وقالت جيشه، في لتجنيدهم النظام عنهم
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 في العسكرية للخدمة مطلوب مليون نصف من أكثر أسماء تضم عليها

 .سورية في الفلسطيني التحرير جيش ذلك في بما السوري النظام جيش

 للخدمة المطلوبين أسماء عن البحث خدمة موقعها عبر الصحيفة وأطلقت

 أسماء تتضمن كما والمتخلفين، النظام، قوات في واالحتياطية اإللزامية

 في والقتال النظام بجيش التحاقهم لعدم غيابية أحكام بحقهم صدرت من

 .منها ينحدرون التي المحافظات في العسكري الفرد قاضي قبل من صفوفه

 من الفارين الفلسطينيين الالجئين آالف تضم القوائم أن ناشطون، قال فيما

 وجود على وأكدوا الفلسطيني، التحرير جيش في يلتحقوا ولم الخدمة

 خارج ومنهم وشابة، كبيرة وأعمار مختلفة مواليد من الجئين أسماء

 قد الجيش عناصر من العشرات أن علما   داخله، الزالوا ومنهم سورية

 .سورية في الحرب سنوات خالل خدمتهم أثناء فروا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واسعة حملة األمنية وأجهزته السوري النظام فيه يشن وقت في ذلك يأتي

 الالجئون لجأ فيما بالجيش، االلتحاق على إلجبارهم الشباب بين

 الهروب وإما سورية، حدود خارج إلى( الهجرة) للهروب الفلسطينيون

 بقي من فمعظم السوري، النظام سيطرة خارج مناطق إلى إي الداخل إلى

 القصف وعمليات الحصار يفضل سوريا في الفلسطيني الشباب من

 أحد سببح العسكرية الخدمة إلى الذهاب على مخيمه داخل والقنص

 .الجيش في اإلجبارية للخدمة المطلوبين الفلسطينيين الالجئين

 الفلسطينيين الالجئين من ضحية( 749) وثقت العمل مجموعة أن يذكر

 جيش عناصر من ضحية( 150) من أكثر بينهم ناري بطلق قضوا

 .سورية في الحرب أحداث بدء منذ قضوا الفلسطيني التحرير
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 : البحث رابط

 http://leaks.zamanalwsl.net/matlobeen.php 

 

 لالجئين الشيخ خان مخيم من أنباء وردت مختلف، موضوع وفي

 رأسها في أُصيبت المخيم سكان من شابة أن دمشق، بريف الفلسطينيين

 بين الشرقية الحارة من بالقرب المخيم محيط في جرت اشتباكات خالل

 الجيش يواصل حين في المسلحة، المعارضة لمجموعات تابعين مسلحين

 والتي والمدفعية بالطائرات بالمخيم المحيطة المزارع استهداف النظامي

 مجموعة أن العلم مع ضحايا، وسقوط المنازل في وخراب دمار إلى أدت

 الحرب أحداث بدء منذ قضوا المخيم أبناء من ضحية( 166) وثقت العمل

 .سورية في

 

 المخيم بين الواصلة الطرقات جميع بقطع تستمر الجيش حواجز أن يذكر

 ببلدة المخيم يربط الذي الوحيد الطريق واستهداف دمشق العاصمة ومركز

 تفاقم استمرار إلى أدى الذي األمر القناصة، وبرصاص بالمدفعية زاكية

 الطبي بالوضع يتعلق فيما خصوصا   المخيم داخل اإلنسانية المعاناة

 .والمعيشي

 

  األهلي العمل لجان

 األحمر الهالل"و" الفلسطيني الشعب إلغاثة الخيرية الهيئة" اختتمت

 المؤسسات خالله من تعمل الذي الثاني الطبي أسبوعهما" الفلسطيني

 مخيم من المهجرة الفلسطينية للعائالت الطبية الخدمات تقديم على

 .المجاورة البلدات إلى اليرموك
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 عدة على اشتمل الطبي الكادر فإن" الطبي األسبوع" على للقائمين ووفقا  

 الصحة - النسائية - الجلدية - األطفال - القلبية)  أهمها كان اختصاصات

 (. البولية - العامة

 األدوية صرف و العالج خدمات من الجئ( 1000) من أكثر استفاد فيما

 .لهم الالزمة

 الجيش عناصر قبل من مشدد لحصار يخضع اليرموك مخيم أن يذكر

 الحصار أدى حيث العامة، القيادة – الشعبية الجبهة ومجموعات النظامي

 في والغذاء الطبية الرعاية نقص بسبب الجئا  ( 187) أكثر قضاء إلى

 على" داعش" تنظيم سيطرة بعد اإلنسانية المعاناة تفاقمت فيما المخيم،

 .2016 نيسان|  إبريل شهر مطلع المخيم

 

 2016/ يوينو ــ حزيران/ 25/ حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

 . األردن في سوري فلسطيني الجئ( 15500) •

 . لبنان في سوري فلسطيني الجئ( 42,500) •

 وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في سوري فلسطيني الجئ( 6000) •

 في سوري فلسطيني الجئ( 8000. • )2015 يوليو لغاية" األونروا"

 . تركيا

 . غزة قطاع في سوري فلسطيني الجئا  ( 1000) •

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

 . 2015 األول كانون -ديسمبر نهاية

 القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 1104) لليوم المخيم على العامة

 ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 654) لـ والماء يوما ،( 1165) من أكثر

 . ضحية( 187) الحصار

 إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم• 

 . التوالي على يوم( 957) حوالي منذ منازلهم

 بعد أيام( 1149) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 . عليه المعارضة مجموعات سيطرة

 حوالي ودمار عنه المياه النقطاع أيام( 810) حوالي: درعا مخيم •

 . مبانيه من( 70%)
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: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

 . فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا   هادئ الوضع

 وبين بينه الواصلة الطرقات جميع انقطاع استمرار: الشيح خان مخيم •

 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء المجاورة المناطق


