
 

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

 

 

 
 

 

تسعة الجئين من أبناء مخيم العائدين بحمص اعتقلوا منذ بداية شهر "
و أهالي مخيم السبينة يجددون مطالبتهم بعودتهم إلى ..أيار الجاري

 "مخيمهم

 
 

  بعد حوالي أربع سنوات من اعتقاله الجئ فلسطيني يقضي تحت التعذيب في السجون
 السورية 

  تجدد القصف واالشتباكات في مخيم اليرموك 

  ارتفاع حدة األعمال القتالية في المناطق المتاخمة لمخيم خان دنون يثير قلق سكانه 

  يه الطريق الوحيد الواصل إلى مخيم خان الشيح يُهدد حياة قاطن 

   األونروا تفرض شروطاً جديدة لتوزيع مساعداتها النقدية على الالجئين الفلسطينيين
 في سورية
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 ضحايا
" محمد محمود فنطزية"قضى الالجئ الفلسطيني 

من أبناء مخيم درعا، تحت التعذيب ( عاما   44)
وذلك بعد اعتقال دام  ،في سجون النظام السوري

لحوالي أربع سنوات، علما  أنه كان قد اعتقل بتاريخ 
م، من قبل عناصر أحد  1311/  11/  03

الحواجز األمنية السورية في المنطقة الغربية بدرعا، 
وبحسب ما أفاد به بعض الناشطين أن األمن 

بتسليم هويته  1312/  2/  12السوري قام يوم 
قب مراجعة والده سجن صيدنايا ومن ثم األمن العسكري، وبعد المراجعة الشخصية لذويه وذلك ع

 .ولم يتم تسليم جثمانه ألهله ،م 1312/  1/  11تم إبالغه بأن ولده قضى بتاريخ 
 

 آخر التطورات
 : أيار الحالي اعتقال تسعة الجئين فلسطينيين من أبناء المخيم هم –ُسجل منذ بداية شهر مايو 

محمود عيسى عباس " " زياد محمد أيوب "، "عالء الدين أحمد فارس"، و"هدبةأمجد محمد 
، ثم قامت "عبدو غنام" "سليمان الشبطي " ،"محمد إسماعيل عمر" ،"عامر طالب درويش"،"

عاما  اعتقل أول من ( 11" )عمران خليل درويش"، و"لؤي حسين محمود" باإلفراج عنه الحقا ، و
 .منية السورية من قبل ما يسمى مفرزة أمن المخيمأمس على أيدي األجهزة األ

في حين بلغت  ،معتقال  من أبناء مخيم العائدين 111يشار إلى ان مجموعة العمل قد وثقت 
الحصيلة اإلجمالية للمعتقلين الفلسطينيين منذ بدء أحداث الحرب ممن وثقتهم مجموعة العمل 

 .والزال مصيرهم مجهوال  ( 512)
دد عدد من الناشطين ووجهاء وأهالي مخيم السبينة مطالبتهم بعودتهم إلى وفي سياق مختلف ج

منازلهم وممتلكاتهم، خاصة وأن الجيش النظامي والفصائل الفلسطينية الموالية له يسيطرون على 
رزح المخيم تحـت  1310يوما ، يجدر التنويه أنه مع بداية عام ( 211) المخيم منذ حوالي 

ر الذي فرض على المنطقة الجنوبية لدمشق ما اضطر العديد من حـصار خانق ضمن الحصا
سكانه للنزوح إلى المناطق المجاورة كـبلدة صحنايا والكسوة فضال  عن النزوح إلى مخيمي خان 
الشيح ودنون واستمرت حاالت النزوح مع اشتداد الحصار حتى أصبح المخيم شبه فارغ السيما 

 .ةلمرات عدو  بعد أن تعرض لقصف مباشر
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في غضون ذلك شهد اليرموك اندالع اشتباكات تركزت على محور ساحة الريجة بين تنظيم 
، والجيش النظامي والمجموعات الفلسطينية الموالية له، تزامن ذلك مع تعرض شارع "داعش"

الثالثين للقصف وسقوط عدد من قذائف الهاون، وفي سياق متصل قام أبناء مخيم اليرموك بإزالة 
ام المنازل المدمرة التي دمرت نتيجة القصف الذي تعرض له المخيم يوم أول من بعض من رك

أمس بالبراميل المتفجرة، والذي خلف دمارا  كبيرا  في مكان سقوطها، وأودى بحياة شخص ووقوع 
 .عدد من اإلصابات بين المدنيين

 
 آثار الدمار في مخيم اليرموك

حالة من عدم االستقرار بسبب ارتفاع حدة ومن جانب آخر يعاني سكان مخيم خان دنون 
األعمال القتالية في المناطق والبلدات المتاخمة له بين قوات المعارضة السورية والجيش النظامي 

األمر الذي جعل المخيم  ،ومشاركة بعض أبناء المخيم في القتال إلى جانب الجيش النظامي
ة منه أدت إلى وقوع العديد من عرضة للقصف وسقوط عدد من القذائف على أماكن متفرق

 .الضحايا والجرحى
إلى ذلك ونظرا  للموقع الجغرافي الذي يتمتع به مخيم خان دنون فقد أحكم الجيش النظامي 
قبضته األمنية على مداخله ومخارجه فأقام حاجز على بوابته الرئيسية، في حين يشكو أبناء 

هالي، على الرغم من تطوع عدد كبير مخيم خان دنون من ممارسات عناصر الحاجز تجاه األ
 .من شباب المخيم في مجموعات مختلفة موالية للنظام السوري

خان الشيح الذي يعتبر الطريق الوحيد الذي يربط مخيم _أما في ريف دمشق ال يزال طريق زاكية
رضه بسبب استمرار تع ،ُيشكل تهديدا  حقيقيا  على سكان المخيم ،خان الشيح بالعاصمة السورية

للقصف واستهدافه بالرشاشات والقذائف ورصاص القناصة، وفي حادثة ُتدلل على ذلك قامت 
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أيار من الشهر الجاري باستهداف سيارة مدنية كانت تقل عددا  من / 14قوات النظام السوري يوم 
الالجئين وذلك أثناء مرورهم عبر طريق الموت الموصل إلى المخيم، ما أسفر عن وقوع خمسة 

خالدية فايز "وأمهما " محمد سعيد فايز صالح"وشقيقها " فلسطين"ا على األقل بينهم الشابة ضحاي
باإلضافة إلى وقوع عدد من اإلصابات، فيما يتعرض " خالد الرملي"والسائق المرافق لهم " ظاهر

العديد من أبناء مخيم خان الشيح لالعتقال من قبل حواجز النظام السوري في عرطوز ومدخل 
 .خان الشيح مخيم

بالرغم " خان الشيح –زاكية "الجدير بالذكر أن جميع أهالي المخيم يضطرون إلى سلوك طريق 
 .من خطورته ألن قوات النظام أغلقت جميع الطرقات الواصلة بين المخيم والعاصمة دمشق

 
 مخيم خان الشيح

 األونروا
البيانات الفردية لالجئين الفلسطينيين أعلنت وكالة األونروا أنها ستقوم بإجراء عملية تدقيق 

، 1312ذلك خالل فترة توزيع مساعداتها المالية في الدورة الثانية لعام و  المقيمين في سورية
وقالت األونروا أن الهدف من هذا اإلجراء هو التأكد من وجود جميع األفراد المستفيدين من 

رة المستفيدة من المساعدة المالية في المساعدة المالية في سورية، وتحديث بيانات حجم األس
 .1312أيار  01و فيما أكدت على أنه سيتم البدء بهذه اإلجراءات من يوم،سورية

هذا وقد فرضت وكالة األونروا شروطا  لتسليم المساعدات المالية لالجئين الفلسطينيين في 
القادرين و  سنة وما فوق 15وقالت أن على جميع أفراد األسرة الذين تتراوح أعمارهم بين ،سوريا

 ،جسديا  الحضور شخصيا  إلى مراكز توزيع المساعدات النقدية المختلفة لتلقي المساعدة المالية
في حين يتوجب على غير القادرين جسديا  أن يقدموا تقريرا  طبيا  ومن عيادات األونروا حصرا ، 
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سنة وما فوق إلى  15أعمارهم بين وأشارت إلى أنه إذا لم يحضر جميع أفراد األسرة الذين تتراوح 
 .مركز االستالم لن تستطيع األسرة استالم المساعدة المالية في ذلك اليوم

يشار إلى أن األونروا تحاول من خالل إجراءاتها تقليص المساعدات المالية لالجئين الفلسطينيين 
وتهجير ومطلوبين  بين اعتقال ،السوريين في ظل غياب اآلالف من أفراد العائالت الفلسطينية

 .لألمن السوري ويتعذر حضورهم أو محاصرين داخل مخيماتهم
 

 7102/ مايو ــ أيار /  72الالجئون الفلسطينيون في سورية احصاءات وأرقام حتى 
الجئا  في ( 016،02)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 01) •

الجئا  في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 111،)الجئا  في لبنان، ( 20311)األردن و
 .1312لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

الجئا  فلسطينيا  سوريا  وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 72933)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

ضحية قضوا ( 393)و( 022)بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل  •
 .السجون السوريةتحت التعذيب في 

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
( 729)يوما ، والماء لـ ( 2،9)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 99،)لليوم 

 .ضحية( ،02)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
ر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستم: مخيم الحسينية •

 .يوما  على التوالي( 201)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوما  على التوالي( 2،0)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 2،3)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .ضة عليهالمعار 
 .من مبانيه %(21)يوما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( ،61)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا  : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها
بين المناطق المجاورة استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه و  :مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


