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 "قصف بالصواريخ الفراغية يستهدف مخيم خان الشيح بريف دمشق الغربي"

      

 
 

  تحت التعذيب في سجون النظام السوري" فؤاد منصور"قضاء الفلسطيني. 

  الزورأحد عناصر جيش التحرير الفلسطيني يقضي في دير. 

  مهند فرهود"أيام من اعتقاله داعش يفرج عن الالجئ الفلسطيني  7بعد". 

 الفلسطينيون السوريون يشكون تأخر صدور اإلقامات في ألمانيا. 

 جفرا تستمر بتقديم خدماتها للعائالت النازحة من مخيم اليرموك. 
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 ضحايا

 (53" )فؤاد علي منصور" قضى الالجئ الفلسطيني
سكان مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين عاماً  من 

تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وذلك بعد 
اعتقال دام حوالي العام، وبحسب ذوي الضحية أنه 

أثناء  5103تم اعتقاله في الشهر الثامن من عام 
 .سفره إلى مدينة الحسكة

يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 
ضحية ( 235)ت سابق كانت قد وثقت في وق

فلسطينية قضت تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بينهم النساء واألطفال وكبار في 
 .السن

من أبناء منطقة حجيرة بريف دمشق، من " عبدالسالم علي العبيد" كما قضى الالجئ الفلسطيني
السوري من جهة مرتبات جيش التحرير الفلسطيني خالل المواجهات المتواصلة بين قوات النظام 

ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة أخرى في مدينة دير الزور شرقي سورية، مما يرفع 
بحسب احصائيات مجموعة العمل، بينهم ( 081)حصيلة ضحايا جيش التحرير الفلسطيني إلى 

 .سبتمبر الحالي –ضحية قضت في شهر أيلول  50

ني اللواء طارق الخضراء، أكد أن جيش ُيشار أن رئيس هيئة أركان جيش التحرير الفلسطي
التحرير يقاتل إلى جانب الجيش السوري منذ بدء أحداث الحرب في سوريا، ويقاتل في أكثر من 

موقعًا في أرياف درعا والسويداء ودمشق، منها الزبداني وعدرا والمليحة وجوبر والمعضمية  03
وريا ملزمون بالخدمة العسكرية في جيش وداريا وتل كردي، علمًا أن الالجئين الفلسطينيين في س

يتعرض كل من تخلف عن اإللتحاق به للمالحقة والسجن، في حين انشق و  التحرير الفلسطيني،
 .العديد من هذا الجيش وانضموا إلى مجموعات المعارضة لقتال النظام السوري 
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 التطورات آخر

الغربي في ساعات الفجر األولى يوم تعرض مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق 
أمس لقصف صاروخي على مناطق متفرقة منه، فيما أفاد مراسل مجموعة العمل أن الطيران 
الحربي الروسي والسوري قصفوا منازل المدنيين في المخيم بثالثة صواريخ فراغية، استهدفت 

تلكات والمنازل، ولم يرد وقوع الشارع العام، ومحيط جامع الهدى، مما خلفت دمارًا كبيرًا في المم
 .إصابات بين المدنيين

 
برمياًل متفجرًا في محيط مخيم خان الشيح  51وكان الطيران المروحي ألقى يوم أمس أكثر من 

لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي، استهدفت المزارع جهة العباسة وبلدة الدرخبية، أدى 
 .بينهم أحد المسعفينضحايا في صفوف المدنيين  3إلى وقوع 

الجدير بالتنويه أن مخيم خان الشيح والمناطق المحيطة به يشهد تصعيدًا كبيرًا بالعمليات الحربية 
واستمرار قصفه بالبراميل المتفجرة وقذائف الهاون والمدفعية، والذي أدى إلى وقوع عدد كبير من 

عيشية قاسية جراء استمرار الضحايا في صفوف المدنيين، الذين يعانون من أوضاع وظروف م
قطع جميع الطرق المؤدية للمخيم، األمر الذي أجبرهم إلى سلوك طريق زاكية بالرغم من 

 .خطورته العالية، حيث يتعرض دومًا لالستهداف من مواقع الجيش السوري 

يوم السبت " داعش"وفي مخيم اليرموك المحاصر جنوب العاصمة دمشق، أفرج تنظيم الدولة 
، وذلك بعد سبعة أيام من اعتقاله "أبو عبداإلله -مهند فرهود "الالجئ الفلسطيني  عن 9 -52

 .على خلفية اتهامه بتعامله مع جهة تابعة للمعارضة السورية
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ُيشار أن الفرهود الذي ُيعرف عنه تأييده لتنظيم داعش وقربه منه، هو المسؤول السابق للمجلس 
ضة السورية، وبعد ذلك أنشأ هيئة إغاثية تحت مسمى المحلي في مخيم اليرموك التابع للمعار 

 .هيئة مخيم اليرموك اإلغاثية

إلى ذلك، يشتكي الالجئون الفلسطينيون السوريون الذين تمكنوا من الوصول إلى ألمانيا من تأخر 
صدور إقاماتهم التي تستغرق في بعض األحيان أكثر من عام، األمر الذي ينعكس سلبًا على 

 .ين ينتظرون لم شمل عوائلهم التي شردت بين سورية ولبنان وتركياالالجئين الذ

عالوة على األعباء االقتصادية التي يتحملها الالجئ في تلك الدول خاصة فيما يتعلق بتأمين 
المصاريف المعيشية ألهلهم الذين ينتظرون لم شملهم، والتي قد تستغرق معامالت لم الشمل عدة 

 .أشهر أخرى 

تعاني شريحة واسعة من الالجئين الفلسطينيين من تبعات ترك بصماتهم في ومن جانب آخر 
إيطاليا وغيرها من الدول التي أجبرتهم على ترك بصماتهم فيها خالل رحلتهم إلى شمال أوروبا، 
حيث يتم رفض طلبات لجوئهم، ومن ثم يعين الالجئ محامي لمتابعة القضية وبعد أكثر من عام 

الفترة لعامين، ُيمنح بعدها غالبًا اإلقامة، بيد أنه سجلت العديد من  وفي بعض الحاالت تمتد
 .الحاالت التي قامت بها بعض الواليات األلمانية بالتغاضي على بصمات إيطاليا

يشار أنه ال يوجد إحصائيات رسمية ألعداد الالجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، والذين 
جنسية وفقًا للقوانين األلمانية، إال أن ألمانيا ملتزمة تبعًا التفاقية ُيصنفوا على أنهم من عديمي ال

جنيف، بتسهيل تجنيس األشخاص عديمي الجنسية وذلك استنادًا إلى قانون الجنسية األلمانية 
 .5111للعام 

 

 لجان عمل أهلي

حة من تستمر مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية في جنوب دمشق، بتقديم خدماتها للعائالت الناز 
التي أجبرت على ترك و  ،(ببيال  –بيت سحم   –يلدا )مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة 

 .الماضي 5103إبريل   –على المخيم مطلع شهر نيسان " داعش"منازلها بعد سيطرة تنظيم 
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حيث قام فريقها التطوعي بحملة تنظيف ورش مبيدات شملت بعض الحارات والشوارع في تلك 
عائلة من أهالي المخيم يذكر أن الالجئين الفلسطينيين ( 5111)التي يقطنها أكثر من البلدات 

من مخيم اليرموك والمتواجدين في المخيم والبلدات المجاورة له يعانون من أوضاع معيشية غاية 
القيادة العامة  –بالقسوة وذلك بسبب استمرار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

 .يوماً ( 0091)مخيم منذ أكثر بمحاصرة ال

 
 6102/ سبتمبر –أيلول / 62/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)  •

 .5103يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .5101ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 19)أكثر من  •
القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

( 0531)التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من على ( 0091)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 081)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 121)يومًا، والماء لـ 
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 0122)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 0520)منذ حوالي نزوح جميع األهالي عنه : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 11)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 899)حوالي : مخيم درعا •
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 : شيحمخيم خان ال •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


