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الموالي للنظام السوري في " لواء القدس"قائد عمليات " دمحم رافع"قضاء "
 "حلب

 

 
 

  على التوالي( 06)حصار مخيم خان الشيح يدخل يومه 

 األمن السوري يعتقل فلسطيني على الحدود السورية اللبنانية 

 اختتام حملة التوعية الصحية ألطفال الالجئين جنوب دمشق 

 يصيب فلسطينيي سورية في ألمانيا باليأس ويدفعهم للتفكير " الحماية الجزئية" قانون

 بالعودة
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 ضحايا

قائد عمليات " دمحم رافع"أفاد مراسل مجموعة العمل في شمال سورية، أن الالجئ الفلسطيني 
ية للنظام السوري قضى خالل المواجهات المتواصلة في حي بعيدين الموال" لواء القدس"مجموعة 

بمدينة حلب بين قوات النظام السوري والمجموعات الموالية له من جهة ومجموعات المعارضة 
 .المسلحة من جهة أخرى 

حيث شارك في العديد من  ،أحد األذرع الرئيسية التي يعتمد عليها لواء القدس" دمحم رافع"ويعتبر 
تم تكريمه من قبل عدد من الضباط الروس في سورية ألعماله العسكرية و  عمليات لواء القدس

 .المساندة لقوات النظام السوري 

 
 آخر التطورات

تواصل حواجز قوات النظام السوري إغالق جميع الطرقات المؤدية إلى مخيم خان الشيح 
على التوالي، األمر الذي أدى إلى نفاد ( 06)شق، وذلك لليوم لالجئين الفلسطينيين في ريف دم

 .جميع المواد الطبية والغذائية من المخيم

في حين وقع العشرات من أبناء المخيم بين ضحية وجريح جراء حمالت القصف واالستهداف 
المتكرر للمخيم ومحيطه، بالرغم من خلو المخيم من أي وجود مسلح، ووثقت مجموعة العمل 

 .ضحية من أبناء المخيم قضوا منذ بدء أحداث الحرب في سورية( 791)
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يأتي ذلك وسط أنباء عن اتفاق وشيك بين النظام السوري وقوات المعارضة في بلدة خان الشيح 
مدني من المخيم خوفًا من بطش قوات ( 066)يقضي بخروج األخيرة إلى محافظة إدلب، وخروج 

لشيح حالة من التوتر والقلق جراء ما ينتظرهم من مصير النظام، ويعيش أهالي مخيم خان ا
مجهول، في حال دخلت قوات النظام السوري إلى مخيمهم، كما يتخوفون من أن يتم إفراغ المخيم 

 .من قاطنيه كما حصل في بلدة داريا وغيرها من البلدات التي دخلها النظام السوري 

الحدود السورية اللبنانية الالجئ الفلسطيني وفي سياق مختلف اعتقلت قوات األمن السوري على 
أثناء محاولته العبور إلى الطرف اللبناني دون معرفة أسباب االعتقال، وهو " عبد قاسم ظاهر"

 .من أبناء مخيم خان الشيح في العقد الرابع من العمر

أبناء الجئين من ( 769)فلسطيني معتقل في سجون النظام السوري من بينهم ( 7706)يذكر أن 
مخيم خان الشيح رهن االعتقال لدى النظام السوري، بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة 

 .العمل من أجل فلسطيني سورية

 
وفي جنوب العاصمة السورية دمشق أنهى ناشطون فلسطينيون من أبناء مخيم اليرموك وشباب 

لجراحي الطبي التطوعي، منطقة ببيال بالتعاون مع الدكتور أبو عمر وكادر المشفى المدني ا
حملة توعية صحية استهدفت طلبة المدارس الفلسطينية والمدراس األخرى في المنطقة الجنوبية 

 .للعاصمة دمشق
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وبحسب أحد المشاركين في الحملة، أنه تم فحص ألف طفل من قبل الطبيب أبو عمر مدير 
بالجرب، % 71ل، ومنهم بحاالت قم% 06المشفى المدني الجراحي وتم الكشف عن إصابة 

فيما وزعت الحملة على األطفال صابون لالطفال وشامبو مضاد للقمل والصئبان، باإلضافة 
ألدوية لحاالت الطفح الجلدي والجرب الناتجة عن قلة المياه والنظافة بفعل الحصار المفروض 

 .على المنطقة

 
في والية شليسفيغ هولشتاين في غضون ذلك أثار القرار الذي أصدرته المحكمة اإلدارية العليا 

، مخاوف الكثير من الالجئين عامة وفلسطينيي سورية بشكل "الحماية الجزئية"األلمانية، بقانونية 
” الحماية“ خاص، ودفعهم للتفكير بالعودة إلى لبنان أو سورية، حيث اعتبرت المحكمة أن

 .المحدودة ال ُتتيح لالجئين حق لم شمل أسرهم

أن من حق السلطات منح السوريين شكاًل من أشكال الحماية ال يصل إلى  فيما أقرت المحكمة
حد اللجوء الكامل، وأن السوريين الذين ال يستطيعون إثبات أنهم يتعرضون لالضطهاد بشكل 

 .شخصي ليسوا مخولين بالضرورة الحصول على وضع اللجوء الكامل

يمكن وصفه بلجوء رسمي، وبما ال ، وهو ما ال "حماية جانبية"وقررت أن يحظى المهاجرون بـ
 .يتيح لهم استقبال أقارب لمدة عامين

وأقام كثيرون دعاوى قضائية  ألف سوري ذلك الوضع، 90ووفقا ألحد المصادر فقد منح قرابة 
 .للحصول على وضع أفضل، إال أن تلك الدعاوي تم رفض نسبة كبيرة منها
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 7102/ نوفمبر –الثاني تشرين/ 72 حتى وأرقام إحصائيات فلسطينيو سورية 

  (15500) الجئ فلسطيني سوري في األردن. 
  (42,500) الجئ فلسطيني سوري في لبنان. 
  (6000)  لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة

 .5671يوليو 
  (8000) الجئ فلسطيني سوري في تركيا. 
 (1000)  غزة الجئًا فلسطيني سوري في قطاع. 
  5670ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 19)أكثر من. 
 القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك

( 7071)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 7511)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 797)على التوالي، عدد ضحايا الحصار  يوماً ( 111)يومًا، والماء لـ 

 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة
 .يوم على التوالي( 7777)

 يوم بعد سيطرة مجموعات ( 7060)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات
 .المعارضة عليه

 من مبانيه%( 16)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 907)حوالي : مخيم درعا. 
 على التوالي، ( 06)استمرار حصار الجيش النظامي على المخيم لليوم : مخيم خان الشيح

 .وانقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة له
 الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


