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حاجز لألمن السوري يعتقل الجئة فلسطينية بسبب رفضها السماح "
 "لعناصره سرقة مساعدتها المالية

   

 
 

 الطيران الحربي يخترق جدار الصوت فوق مخيم خان الشيح بريف دمشق 

  الفلسطينيين إثر انخفاض درجات الحرارة ونفاد المحروقاتتفاقم معاناة الالجئين 

 نقاذ عشرات المهاجرين في بحر إيجة خالل محاولتهم الوصول إلى اليونانإ 

 الجئاً فلسطينياً سورياً معتقالً في سجون النظام (899: )مجموعة العمل 

 حملة المرحمة تبدأ توزيع مساعداتها على أهالي مخيم الحسينية في ريف دمشق 
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 آخر التطورات
أفاد مراسل مجموعة العمل في مخيم خان الشيح اعتقال قوات األمن السوري الالجئة الفلسطينية 

 .عند حاجز كوكب، وهي عائدة إلى منزلها في مخيم خان الشيح" صبري مصلح سعاد"

 
الممنوحة وقال إن السيدة سعود كانت في العاصمة دمشق لجلب مساعدة األونروا المالية 

لالجئين الفلسطينيين، وعند عودتها قام أحد عناصر أمن النظام المتواجد على الحاجز في 
تفتيش حقيبتها، وهو يعلم أن النساء العائدات إلى المخيم يخرجن لجلب مساعدة األونروا، 
وعندما فتش العسكري في حقيبة المعتقلة سعود ولم يجد مبلغًا ماليًا، قال لها عنصر األمن 
َأخرجي كل ما تخبئينه من صدرك فأجابت المعتقلة أنه ال يوجد شيء، وبعدها قام باعتقالها، في 

 .حين وردت أنباء غير مؤكدة عن إطالق سراحها

 
يشار أن حواجز األمن والجيش السوري تقوم وبشكل مستمر بالتدقيق والتضييق على أبناء مخيم 

معتقلين من أبناء المخيم  301وثقت مجموعة العمل خان الشيح الداخلين والخارجين منه، وقد 
 .اعُتقل معظمهم على حواجز النظام وخاصة حاجز كوكب

وفي سياق متصل أصيب أبناء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق بحالة فزع 
ر جراء اختراق الطائرات الحربية جدار الصوت، والخوف من استهداف المخيم وسكانه،فيما يستم

 .تحليقه في سماء المنطقة



 

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

 

يأتي ذلك بالتزامن مع استهداف موقع الجيش النظامي في تلة الكابوسية الطريق الواصل بين 
 .مخيم خان الشيح وزاكية، والذي يعتبر الشريان الوحيد الذي يغذي أبناء المخيم

ح نظرًا للضرر والجدير ذكره أن موقع تلة الكابوسية يشكل هاجسًا مؤرقًا لسكان مخيم خان الشي
الذي أصابهم من تلك التلة حيث القصف بالدبابات والمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى وقوع العديد 

ضحية من الالجئين الفلسطينيين  (343)من الضحايا والجرحى، ووثقت مجموعة العمل أسماء 
 .في مخيم خان الشيح قضى أكثرهم بقصف الطائرات والمدفعية

مخيم خان الشيح إلى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في  من جانب آخر دعا أبناء
 .نرواو فلسطين المحتلة والقدس الشريف، وذلك اليوم الجمعة أمام مستوصف األ

وعلى صعيد آخر تتفاقم معاناة الالجئين الفلسطينيين في سورية إثر انخفاض درجات الحرارة 
المخيمات الفلسطينية في سورية من  بشكل ملحوظ خالل األسابيع األخيرة، حيث تعاني معظم

أو  ،شح كبير في المحروقات، إما بسبب الحصار المشدد المفروض عليها مثل مخيم اليرموك
بسبب انقطاع الطرقات الواصلة بينها وبين باقي المناطق المجاورة كمخيم خان الشيح لالجئين 

ها، مما يدفع األهالي إلى شراء الفلسطينيين بريف دمشق، إضافة إلى ارتفاع ثمنها في حال توافر 
 .الحطب الذي تتفاوت أسعاره بين مخيم وآخر

 
األمر الذي يضيف أعباء كبيرة على كاهل العائالت الفلسطينية المهجرة التي تعاني أساسًا من 
 .مشكالت اقتصادية، سببها تابعات النزوح من إيجارات مرتفعة، وبطالة، وغالء المعيشة

ظم الالجئين الفلسطينيين في سورية كانوا قد نزحوا عن مخيماتهم إثر الجدير بالذكر أن مع
 .استهدافها بشكل مباشر بالقصف واالشتباكات والحصار
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أما في تركيا فقد نقلت وكالة األناضول التركية أنباء عن قيام فرق خفر السواحل التركي، بانقاذ 
ه، كانوا يحاولون التوجه إلى عشرات السوريين من الغرق، أول أمس األربعاء، في بحر إيج

اليونان،وذكر مراسل الوكالة أن خفر السواحل تلقى بالغًا بوجود مركب سياحي، يرفع العلم 
 .األميركي، على وشك الغرق نتيجة الحمولة الزائدة

مهاجرًا وكان قد غرق قبالة سواحل بلدة شيشمة  44كما أنقذ خفر السواحل قارب على متنه 
 .واستخرجت جثة شخص وما يزال البحث مستمراً  41ازمير غرب تركيا، وتم انقاذ التابعة لوالية 

يشار أن تركيا تعتبر من أهم بوابات عبور الالجئين نحو الدول األوروبية، حيث عبر خاللها 
 .آالف الالجئين الفلسطينيين والسوريين وسلك معظمهم طرقًأ بحرية لرخص أسعار تلك الطرق 

 
 احصائيات
 (899)االحصاء في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وّثق حتى اليوم أكد فريق 

خفاء قسري لالجئين فلسطينيين سوريين في سجون النظام بينهم   ،امرأة (44)حالة اعتقال وا 
 .حيث ال تعلم معظم عائالت المعتقلين مكان اعتقال أبنائها أو مصيرهم

 (423)العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن  في حين تشير االحصائيات الموثقة لمجموعة
 .الجئًا فلسطينيًا قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري 

يشار أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية طالبت أجهزة األمن السوري، بشكل متكرر، 
المعتقلين باإلفصاح عن مصير الالجئين الفلسطينيين المعتقلين لديها، داعية إلى اطالق سراح 

 .بشكل فوري 
 

 لجان عمل أهلي
وّزعت حملة المرحمة العالمية بالتعاون مع 
الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني، يوم 

حوالي و  حصة غذائية، (3000)أمس، نحو 
علبة حليب أطفال، على أهالي مخيم  (400)

الحسينية لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، 
لة فإن التوزيع وبحسب القائمين على الحم
 .سيستأنف صباح السبت القادم

الجدير بالذكر أن حواجز الجيش النظامي 
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كانت قد منعت جميع أهالي مخيم الحسينية من العودة إلى منازلهم منذ أكثر من عامين، قبل 
 .آب الماضي/أن تسمح للمئات منها بدخول المخيم منصف شهر أغسطس

 
 9102/ أكتوبر  -تشرين األول / 92 فلسطينيو سورية احصائيات وأرقام حتى

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في  (440000)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15,500)  •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (4000)لبنان، 

 .2034لغاية يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (14)أكثر من  •
القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

 (820)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (940)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية (391)لى التوالي، عدد ضحايا الحصار يومًا ع (430)يومًا، والماء لـ 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (133)

يومًا بعد سيطرة مجموعات  (832)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%10)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (444)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 : مخيم خان الشيح •

 .(خان الشيح -زاكية )ريق باستثناء ط


