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األمن العسكري يعتقل الجئاً من مخيم خان الشيح ويجبر األهالي 

 على طالء أغالق محالهم بألوان علمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلعالن عن إجراء عمليات جراحة عظمية لألطفال السوريين  •

 .والفلسطينيين في لبنان

يواصل اعتقال أحد ناشطي حركة الجهاد في فلسطين األمن السوري  •

 .للعام الثالث على التوالي
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 آخر التطورات

أكد مراسلنا في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، نبأ 

األمن السوري للشاب "عادل العرجاوي" من منزله في المخيم  اعتقال

 .األمسصباح 

ألمن العسكري لفرع سعسع أجبروا كما أشار مراسلنا إلى أن عناصر ا

أصحاب المحال التجارية من أبناء مخيم على طالء أغالق محالهم بألوان 

 علم النظام السوري.

 

 

 

 

 

 

 

 

يأتي ذلك وسط استمرار اإلغالق الجزئي للمخيم من قبل حواجز النظام، 

باإلضافة إلى العديد من حاالت االعتقال التي تتنافى مع ما تم االتفاق عليه 

وج المعارضة من القرى والبلدات المجاورة للمخيم، والذي هجر عند خر

 مدني من أبناء المخيم. 2500على إثر حوالي 

أعلن اتحاد الجمعيات اإلغاثية والتنموية في لبنان وفي موضوع مختلف، 

بالتعاون مع مستوصف دار الوفاء الطبي عن قدوم وفد طبي يختص 

دة العظمية، حيث سيتم استقبال بجراحة عظمية لألطفال والتشوهات الوال
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 3ظهرا وحتى  الساعة  12من الساعة  2/8/2017المرضى يوم االربعاء 

 مساء.

ويشمل المرضى جميع األطفال اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين 

سنوات، ويهدف  10والعراقيين ومن جميع الجنسيات األخرى تحت عمر 

ميع األطفال من عمر يوم المشروع بحسب القائمين عليه، الكشف على ج

سنوات، وتشخيص التشوهات وتحديد مواعيد عمليات  10إلى عمر 

 لألطفال الذين يحتاجون عمليات جراحية وتغطية تكاليفها.

تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ وعلى صعيد آخر، 

له عام وتتكتم على مصيره، وذلك بعد اعتقا (24الفلسطيني "عبيدة عليان" )

-3-31من قبل أحد حواجز النظام السوري في منطقة الزاهرة بدمشق يوم 

2014 

وكان عليان عايش فترة حصار الجيش السوري لمخيم اليرموك جنوب 

 العاصمة، وهو أحد كوادر حركة الجهاد االسالمي في فلسطين.
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يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن 

الفلسطينيين، ويتم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق،  المعتقلين

في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم 

ً في  1621وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن  معتقالً فلسطينيا

سجون النظام السوري، في حين بلغت حصيلة ضحايا التعذيب في سجون 

 الجئاً. 465نظام ال

 2017يوليو  –تموز  29فلسطينيو سورية إحصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من 3542• )

 ( امرأة.463توثيقهم بينهم )

ً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام 1621• ) ( معتقالً فلسطينيا

 امرأة.( 102السوري بينهم )

القيادة العامة على  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 

 ( على التوالي.1464مخيّم اليرموك يدخل يومه )

( الجئاً والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية 196• )

 بسبب الحصار غالبيتهم في مخيّم اليرموك.

( يوماً وعن مخيّم 1203مستمر منذ أكثر )انقطاع المياه عن مخيّم درعا • 

 ( يوماً.1052اليرموك منذ )

أهالي مخيّم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ • 

( يوماً، والمخيّم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من 1546)

 ( يوماً.299)

نهاية ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى 85حوالي )• 

( 31، في حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )2016

( آالف، 8( آالف، وفي تركيا )6( ألف، وفي مصر )17ألف، وفي األردن )

 وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.
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