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األمن السوري يشن حملة اعتقاالت ويصادر سيارات إغاثية في مخيم "
 "خان الشيح

 

 
 

 قضاء "مسنة" جراء الحصار واشتباكات عنيفة في مخيم اليرموك 

 األمن السوري يطلق سراح أحد أبناء مخيم النيرب 

  مجموعة العمل تدعو ذوي المعتقلين والمفقودين من فلسطينيي سورية إلضافة بيانات

 أبنائهم عبر موقعها اإللكتروني

 السفارة التركية في لبنان تستمر بإيقاف التأشيرات لالجئين الفلسطينيين السوريين 
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 آخر التطورات

لشيح أن عناصر األمن أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في مخيم خان ا
التابعين لفرع سعسع أحد أفرع أمن النظام السوري يريف دمشق، شّنوا حملة اعتقاالت في مخيم 

 :  من أبناء المخيم ُعرف منهمخان الشيح وطالت عددا  

الشاب "فارس عيسات" والشاب "محمد عبد هللا ابو كفاح عرسان"، كما قامت تلك العناصر 
لمؤسسات إغاثية من داخل مخيم خان الشيح من المقرر توزيع مساعداتها بمصادرة سيارات تابعة 

 .على أبناء المخيم

 
وكانت إحدى اللجان الشعبية المحسوبة على النظام السوري حاولت قبل أيام السطو على بعض 

األمر الذي أثار حالة من االرتباك بين  ،الشاحنات المحملة بمساعدات ألهالي مخيم خان الشيح
 .ئمين على إدخال المساعدات والذي أدى إلى تأجيل توزيعهاالقا

يذكر أن المخيم يخضع لسيطرة قوات النظام السوري، ذلك بموجب اتفاق أبرم بين قوات 
المعارضة السورية المسلحة في منطقة خان الشيح، دخل بعدها عناصر من الجيش السوري 

 .النظامي وجيش التحرير الفلسطيني إلى المخيم

( عاما  سورية الجنسية 70جنوب العاصمة السورية دمشق قضت المسنة "حمدة النابلسي" )وفي 
من سكان مخيم اليرموك بسبب نقص الرعاية الصحية جراء معاناتها مع المرض في مناطق 

 .سيطرة فتح الشام التي يحاصرها تتظيم الدولة "داعش" والنظام السوري غرب المخيم
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ام السوري المتمركزة على أبراج منطقة القاعة مناطق سيطرة "جبهة إلى ذلك استهدفت قوات النظ
فتح الشام" في مخيم اليرموك المحاصر بالرشاشات الثقيلة، كما تم استهداف حي التضامن 
المالصق للمخيم لليوم الثالث على التوالي بعدة صواريخ وقذائف ثقيلة، وُسّجل سقوط صاروخ في 

 .ة، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية كبيرة في منازل األهاليساحة فلسطين باتجاه سوق الصاغ

داعش وجبهة  -من جانب آخر جرت اشتباكات عنيفة خالل اليومين الماضيين بين تنظيم الدولة 
بالقرب من مسجد القدس في مخيم اليرموك، وفي آخر مخيم اليرموك  15فتح الشام في شارع 

داعش وبين مجموعات المعارضة  -ظيم الدولة وعلى محور حي الزين جرت اشتباكات بين تن
المسلحة تزامن مع اشتباكات مماثلة بين التنظيم ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة دوار 

 .فلسطين ويلدا

 
وفي شمال سورية أطلق األمن السوري سراح الالجئ الفلسطيني "أحمد ميعاري" أحد أبناء مخيم 

يوما  في دمشق، علما  أنه أحد عناصر مجموعة لواء القدس  20النيرب، بعد اعتقاله منذ قرابة 
 .الموالي للنظام السوري 

فلسطينيي سورية كانت قد وثقت اعتقال )1135( الجئا  يذكر أن مجموعة العمل من أجل 
 فلسطينيا  سوريا ، حيث تم اعتقالهم على مدار األعوام الخمس الماضية من قبل النظام السوري.

جموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ذوي المعتقلين والمفقودين من الالجئين وبدورها دعت م
الفلسطينيين السوريين في سورية إلى إضافة بيانات أبنائهم عبر موقع المجموعة على شبكة 

 "actionpal.org.uk/ar/reported_victim.php" :االنترنت، وذلك عبر الرابط التالي

http://actionpal.org.uk/ar/reported_victim.php
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حيث أكدت المجموعة أنها تعمل على تزويد العديد من المؤسسات والمنظمات والهيئات الحقوقية 
تفعيل الضغط على الجهات التي تقوم الدولية بتلك القوائم باللغتين العربية واالنكليزية، وذلك ل

 .باعتقال واختطاف الالجئين الفلسطينيين في سورية

 موعة العمل من أجل فلسطينيي سوري الجدير بالذكر أن اإلحصاءات المنشورة على موقع مج

"actionpal.org.uk" 

( معتقلة ومعتقال  1135ن عدد المعتقلين والمعتقالت الذين تم توثيقهم حتى اآلن هو )تشير إلى أ
 .( مفقودا  301فلسطينيا ، باإلضافة إلى )

في غضون ذلك تستمر السفارة التركية في لبنان بإيقاف إصدار تأشيرات الدخول لالجئين 
، ما أجبر المئات من فلسطينيي سورية وذلك دون إبداء األسبابو  الفلسطينيين السوريين في لبنان

سورية إلى سلوك الطرق البرية الخطيرة للوصول إلى األراضي التركية حيث يتم دخولهم إليها 
 .بطريقة غير شرعية

األمر الذي يعرض حياة العشرات منهم للخطر، وذلك بسبب وعورة الطريق وانتشار الفصائل 
 .ائرات بشكل متكررالمسلحة، باإلضافة إلى استهداف ذلك الطريق بالط

 

 إحصائيات وأرقام حتى 25/ كانون  األول– ديسمبر/ 2016فلسطينيو سورية 

 (3414)  حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
 .( امرأة 455)

  (1135) ( 80معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )
 .امرأة 

  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 .( على التوالي1285يدخل يومه )

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Factionpal.org.uk%2F&h=LAQHySaamAQF7-MS8Z4y-t7ynua4yJX3aX7tzo7qBkzZHhg&enc=AZPxARktUGOojnoX9GD3SNL2cvOfI3InY_mkxunRYUlQGld4Vi3sEYJHv06PTaqeCnS7D7CqBX1sjmH0Zv3nPOmqlxcMU28_tujdCqDCdWjNr4dNHrz7jA9BMZwTZysT41zYRVNliB5z__tymZNBgN-Q21h1Rzw6r3S9nACbMChkVA&s=1
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  (192)  الجئا  والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
 .غالبيتهم في مخيم اليرموك

  ( يوما  وعن مخيم اليرموك منذ 989منذ أكثر )انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر
 .( يوما  804)

 ( يوما ، 1331أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 .( يوما  68والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

 م منذ حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازله
 .( يوما  1139)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )في 2016 ،
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 .( آالف، وفي غزة بألف فلسطينيي سوري 8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


