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من أبناء مخيم  601األمن السوري يفرج عن فلسطيني ويواصل اعتقال "
 "خان الشيح

      

 
 

 اشتباكات على أطراف مخيم درعاو قصف  

 على مداخل  أهالي مخيم العائدين بحماة يعانون من حمالت االعتقال والتشديد األمني
 ومخارج المخيم

  ويتكتم على مصيره" أمجد يعقوب"األمن السوري يواصل اعتقال الشاب الفلسطيني 

  هيئة فلسطين الخيرية توزيع بعض المساعدات على أهالي بلدة المزيريب جنوب
 سورية

   وصول مجموعة من العائالت الفلسطينية السورية إلى اليونان بحرا 
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 آخر التطورات
دمحم "األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني أفرج 

أبو صالح من أبناء مخيم " صالح صالح شاكوش
خان الشيح، وذلك بعد اعتقاله لخمسة أشهر قضاها 
في األفرع األمنية بمدينة دمشق، وهي المرة الثانية 
التي يتم فيها اعتقاله، حيث قضى قرابة السنة 

 .والنصف في اعتقاله األول
معتقلين  601العمل وثقت يشار أن مجموعة 

فلسطينيين من أبناء مخيم خان الشيح ال يزال 
 .مصيرهم مجهواًل في ظل تكتم األجهزة األمنية السورية عليهم

وفي جنوب سورية اندلعت اشتباكات عنيفة على أطراف مخيم درعا بين فصائل المعارضة 
عية الثقيلة وبقذائف الدبابات ترافق ذلك مع قصف عنيف بالمدف ،قوات النظامو  السورية المسلحة

على أحياء درعا البلد، ومن جهة أخرى تزداد يومًا بعد يوم معاناة أهالي مخيم درعا بسبب 
أعمال القصف واالشتباكات المتكررة التي شهدها المخيم منذ بداية الحرب الدائرة فيها، فيما 

طورة تتجلى في الجانبين يعيش من تبقى من الالجئين داخله أوضاعًا إنسانية غاية في الخ
 .الصحي والمعيشي، واستمرار قطع الماء عن جميع أرجاء المخيم منذ فترة زمنية طويلة

 
في غضون ذلك يعيش سكان مخيم العائدين بحماة والعائالت النازحة إلى المخيم من مختلف 
دلب وريف وحماة ودير الزور والرقة ودرعا والالذقية، حالة من  المخيمات ومدن دمشق وحلب وا 
الهدوء النسبي مقارنة بباقي المخيمات الفلسطينية في سورية، إال أنهم يعانون من الطوق األمني 
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شدد الذي يفرضه الجيش النظامي على مداخل ومخارج المخيم، ومن حمالت الدهم الم
 .واالعتقال التي يقوم بها الجيش النظامي بين الحين واآلخر

أما في الجانب االقتصادي فيشكي األهالي من انتشار البطالة في صفوفهم بسبب الوضع 
ن فقد معظمهم عمله وأصبح يعتمد األمني المتوتر الذي ألقى بظالله على أبناء المخيم الذي

 .بشكل كامل على المساعدات اإلغاثية التي يتم توزيعها بين الحين واآلخر
أمجد دمحم " وفي سياق مختلف تواصل أجهزة أمن النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني

 وذلك بعد اعتقاله من حاجز بيت ،وحتى اللحظة 8/9/5062، منذ تاريخ (عاماً  61" )يعقوب
 .ولم ترد عنه أي معلومات إلى اآلن ،وهو من أبناء مخيم اليرموك ،سحم التابع للنظام السوري 

 12معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم  6052يشار أن مجموعة العمل وثقت 
 .الجئاً  651في حين بلغت حصيلة ضحايا التعذيب في سجون النظام , معتقلة 

 
 لجان عمل أهلي

هيئة فلسطين الخيرية بالتعاون مع الندوة العالمية للشباب اإلسالمي وجمعية طريق وزعت 
الحياة، مساعدات على الالجئين الفلسطينيين في بلدة المزيريب، تضمنت مجموعة من الستر 

 .الشتوية الخاصة باألطفال
وء، حيث يذكر أن الالجئين الفلسطينيين جنوب سورية يعانون من أوضاع معيشية غاية في الس

من مساحة المخيم، ما أجبر % 10أدت الغارات المتكررة على مخيم درعا إلى دمار حوالي 
المئات من العائالت إلى النزوح إلى بلدة المزيريب والتي لم تسلم هي األخرى من القصف 

 .الجوي لطائرات الجيش السوري 
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 اليونان
الحرب السورية إلى جزيرة ميتيليني وصلت مجموعة من العائالت الفلسطينية الفارة من أتون 

من الشواطئ التركية، حيث وصل إلى الجزيرة يوم " قوارب الموت"اليونانية، وذلك عبر ركوب 
قاربًا مطاطيًا يحمل على متنه مئات العائالت الفلسطينية والسورية معظمهم من  56أمس 

 .النساء واألطفال
سوريين لم تتوقف على الرغم من الصعوبات الجدير ذكره أن هجرة الالجئين الفلسطينيين ال

والمخاطر التي تعترضهم هربًا من الظروف المأساوية والمالحقات األمنية التي تقوم بها األجهزة 
 .االمنية السورية ومجموعاتها الموالية

 
 5062/ كانون األول ــ ديسمبر / 00/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 62,000)فلسطينيًا سوريًا في األردن والجئًا (15,500)  •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 1000)لبنان، 

 .5062لغاية يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 61)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : اليرموكمخيم  •

( 616)يومًا، والماء لـ ( 986)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 966)لليوم 
 .ضحية( 686)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

دة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العو : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 115)
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يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 916)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 10)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 161)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : دين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائ •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


