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مخاوف على مصير المدنيين بعيد البدء بتنفيذ اتفاق خروج مقاتلي "
 "المعارضة من خان الشيح

 

 
 

 الجئان فلسطينيان يقضيان في سورية أحدهما تحت التعذيب. 

 قصف يستهدف مخيم النيرب أثناء تشييع جنازة قائد عمليات مجموعة "لواء القدس" 

 تأمين الحطب معاناة كبيرة يعيشها الفلسطينيون جنوب دمشق. 

  توزيع بعض المالبس الشتوية على عدد من أطفال فلسطينيي سورية في مخيم عين

 .الحلوة
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 ضحايا

( من أبناء منطقة الهامة بريف دمشق 1994قضى الالجئ الفلسطيني "كرم األسدي" مواليد )
، وذلك بعد اعتقال دام لحوالي ثالث سنوات، علمًا أن تحت التعذيب في سجون النظام السوري 

 .أثناء توجهه إلى لبنان 2013األسدي اعتقل عام 

( ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا تحت 456يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت )
 .التعذيب في سجون النظام السوري 

التحرير الفلسطيني خالل "ياسين محمد فياض" من مرتبات جيش  كما قضى الالجئ الفلسطيني
المواجهات المتواصلة بين قوات النظام السوري ومجموعات من جيش التحرير الفلسطيني من 
جهة ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة أخرى في تل صوان بريف دمشق، وهو من أبناء 

( 191مخيم السيدة زينب بريف دمشق، مما يرفع حصيلة ضحايا جيش التحرير الفلسطيني إلى )
 .ضحية بحسب احصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 آخر التطورات

كما  ،يعيش أهالي مخيم خان الشيح حالة من التوتر والقلق جراء ما ينتظرهم من مصير مجهول
غيرها من البلدات التي و  يتخوفون من أن يتم إفراغ المخيم من قاطنيه كما حصل في بلدة داريا

 .لسوري دخلها النظام ا
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يأتي ذلك مع بدء تنفيذ اتفاق التسوية الذي أبرم بين النظام السوري وقوات المعارضة السورية 
التي تنص على خروج المسلحين بالكامل من البلدة إلى مدينة إدلب شمال سورية بعد تسليم 

المخيم  أسلحتهم وعتادهم، وأكد مراسلنا عودة عدد من العائالت النازحة من بلدة زاكية إلى داخل
 .تمهيدًا لنقلها إلى إدلب ابتداء من مساء أمس وعلى مدار يومين متتاليين

وكان النظام السوري أرسل عدد من الباصات التي قامت بنقل المدنيين من خان الشيح أمس 
 .األول إلى منطقة معمل نستلة المالصقة للمخيم، تمهيدًا لنقلهم إلى إدلب

 
ن الشيح يعاني من حصار تام منذ مطلع شهر أيلول / سبتمبر الجدير باإلشارة إلى أن مخيم خا

 .الماضي، مما أدى إلى نفاد جميع المواد الغذائية والطبية، وانعدام مقومات الحياة فيه

في غضون ذلك، أفاد مراسل مجموعة العمل من اجل فلسطينيي سورية أن مخيم النيرب لالجئين 
ذائف هاون، أثناء تشييع جثمان "محمد رافع" قائد الفلسطينيين في حلب تعرض للقصف بثالث ق

 11 - 27عمليات مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام السوري، الذي قضى يوم أمس األحد 
 .خالل المواجهات المتواصلة في حي بعيدين بمدينة حلب

ثناء وأشار المراسل إلى أن إحدى قذائف الهاون الثالث استهدفت موكب جنازة "محمد رافع" أ
إدخالها إلى المقبرة التي تقع في قرية النيرب، فيما سقطت القذيفة الثانية على أحد منازل المدنيين 
في المخيم، ما أدى إلى إصابة أفراد العائله بجروح خطيرة، أما القذيفة الثالثة استهدفت جامع 

 .اقتصرت أضرارها على الماديات  التوابين
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رئيسية التي يعتمد عليها لواء القدس، حيث شارك في العديد ويعتبر "محمد رافع" أحد األذرع ال
من عمليات لواء القدس وتم تكريمه من قبل عدد من الضباط الروس في سورية ألعماله 

 .العسكرية المساندة لقوات النظام السوري 

يشار إلى أن موقع مخيم النيرب المالصق لمطار النيرب العسكري جعل منه موقع استراتيجي 
الصراع في سورية، وقد تعرض في وقت سابق للقصف وإلطالق النار مما أدى إلى وقوع  لطرفي

ضحايا في صفوف المدنيين، وسقط العديد من أبنائه بسبب انخراطهم في أحداث الحرب في 
 .سورية

تعيش العائالت الفلسطينية إلى جانب أبناء المنطقة الجنوبية للعاصمة دمشق، معاناة كبيرة في 
دة الحطب للتدفئة وخاصة مع مرور فصل الشتاء وبرده القارس، ووصف أحد الناشطين تأمين ما

حاجة األهالي لمادة الحطب بأنها التقل أبدًا عن حاجتهم للكرتونة الغذائية والتي يعيش عليها 
 .مئات الالجئين

 
منها  إال أن المعاناة تتعاظم على أكتاف الالجئين الرتفاع أسعار المواد عمومًا والضرورية

خصوصًا، فسعر الكيلو الواحد من الحطب في بلدة يلدا وببيال وبيت سحم والتي يقطنها آالف 
( ليرة سورية، ويلزم كل عائلة يوميًا 100الالجئين الفلسطينيين المهجرين من مخيم اليرموك )

 .طألف ليرة سورية شهريًا للتدفئة فق 60كيلو غرام في الحد األدنى، أي مايقارب  20تأمين 



 

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

 

( ليرة ويلزم العائلة شهريًا ما يقارب 35أما في مخيم اليرموك فسعر الكيلو الواحد من الحطب )
 .ألف ليرة شهريًا، علمًا أن مادة الحطب الموجود هو من منازل األهالي المهجرة من المخيم 21

روقات من بدورهم الناشطون واألهالي في مخيم اليرموك والمنطقة الجنوبية دعوا إلى ادخال المح
مازوت وغاز من أجل التدفئة والطبخ، للتخفيف من معاناتهم وخاصة مع انعدام مواردهم المالية 

 .وانتشار البطالة بينهم وعيش معظمهم على المساعدات المقدمة من المؤسسات

 

 لجان عمل أهلي

جاكيت" شتوية على عدد من أطفال " قان للعمل الخيري يوم أمس ستراتوزعت جمعية الفر 
 .لسطينيي سورية في روضة السنابل بمخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوب لبنانف

الجدير بالتنويه أن جمعية الفرقان للعمل الخيري تستمر بتقديم خدماتها اإلغاثية ومساعداتها 
العينية والغذائية وتوزيعها على العائالت الفلسطينية السورية والسورية المهجرة إلى مخيم عين 

 .عائلة 726بالغ عددها حوالي الحلوة ال

 

 إحصائيات وأرقام حتى 28/ تشرين الثاني– نوفمبر/ 2016فلسطينيو سورية 

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

 .2015و يولي
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79أكثر من ) •
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القيادة  -مخيم اليرموك: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
( 1318( على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من )1259م )العامة على المخيم لليو 

 .( ضحية191( يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار )779يومًا، والماء لـ )
مخيم السبينة: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  •

 .( يوم على التوالي1112)
( يوم بعد سيطرة مجموعات 1304يع األهالي عنه منذ حوالي )مخيم حندرات: نزوح جم •

 .المعارضة عليه
 .( من مبانيه%70( يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي )962مخيم درعا: حوالي ) •
( على التوالي، 61مخيم خان الشيح: استمرار حصار الجيش النظامي على المخيم لليوم ) •

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

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


