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 "قصف بالبراميل المتفجرة يستهدف األطراف الشرقية لمخيم خان الشيح"
      

 
 

 األمن السوري يعتقل الجئين من أبناء مخيم خان دنون بريف دمشق 

  بدمشقتفاقم األزمات الصحية والمعيشية في مخيم اليرموك 

 جميع دول الجوار تستمر بعرقلة دخول فلسطينيي سورية إلى أراضيها 
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 آخر التطورات

تعرضت األطراف الشرقية لمخيم خان 
الشيح بريف دمشق للقصف بالبراميل 
المتفجرة، حيث القت الطائرات الحربية 
ثمانية براميل متفجرة على مناطق متفرقة 

 .شرقي المخيم

استمرار حواجز الجيش يأتي ذلك وسط 
النظامي بإغالق جميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة دمشق، مما يضطر 

الفرعي والخطير حيث يتم استهدافه بالرشاشات ( خان الشيح -زاكية)األهالي لسلوك طريق 
 .الثقيلة بشكل متكرر األمر الذي أدى لوقوع عدد من الضحايا أثناء سلوكهم لذلك الطريق

" وسيم جمعة"وفي موضوع مختلف، قام األمن السوري، مساء األمس، باعتقال كل من الالجئين 
 .من أبناء مخيم خان دنون بريف دمشق" قاسم جريان"و

يذكر أن المخيم يخضع لسيطرة محكمة من قبل النظام السوري والمجموعات الموالية له، فيما 
حيث يقومون بمضايقة األهالي ومصادرة  يعاني األهالي من تصرفات حاجز مخيم خان دنون 

 .حاجياتهم أثناء مرورهم عبر الحاجز
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وعلى صعيد آخر، يستمر الوضع الصحي في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بالتأزم، حيث 
أدى القصف المتكرر والحصار المستمر الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة 

على التوالي، إلى توقف جميع ( 9401)على مخيم اليرموك لليوم القيادة العامة  –الشعبية 
 .مشافي ومستوصفات المخيم عن العمل

مطلع " النصرة"للمخيم وسيطرته عليه بمساعدة عناصر جبهة " داعش"في حين أدى دخول تنظيم 
على أجزاء واسعة من المخيم إلى تأزم الوضع الصحي حيث انسحبت العديد من  5492إبريل 
 ".داعش"ت اإلغاثية تحت تهديدات الجها

مطلع الشهر الحالي إلى انتشار حالة " النصرة"و" داعش"فيما أدت االشتباكات التي اندلعت بين 
من التوتر األمني في صفوف ما تبقى من أهالي المخيم وسط صعوبات بتأمين العالج االسعافي 

 .ومياه الشرب للعديد من أبناء المخيم

 .يوما  ( 211)السوري كان قد قطع مياه الشرب عن منازل المخيم المحاصر منذ يذكر أن النظام 

وفي سياق آخر، تستمر الدول المحيطة بسورية بمنع دخول الالجئين الفلسطينيين السوريين إلى 
أراضيها، وذلك بالرغم من سوء األوضاع األمنية في سورية، وبالرغم أيضا  مما قد يعرض حياة 

 .من الحرب والحصار لخطر الموت الالجئين الفارين

 
حيث تمنع السلطات األردنية دخول الفلسطيني السوري إلى أراضيها تحت أي سبب، وذلك بعد 

فيما تضع السلطات اللبنانية شروطا  .أن أصدرت الحكومة األردنية قرارا  رسميا  بذلك الخصوص
حيث أكد ناشطون إن من يسمح  يصفها الالجئون بالتعجيزية للسماح لهم بالدخول إلى أراضيها،
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لهم هم فقط من يملكون أوراقا  تثبت أن لديهم مقابالت للم الشمل في السفارات األوروبية، أو من 
 .لديهم حجز للسفر عبر مطار بيروت، أو عبر بعض الفصائل الفلسطينية بحدود ضيقة جدا  

جئين الفلسطينيين من سورية أما تركيا فقد أوقفت سفارتها في بيروت إصدار تأشيرات دخول الال
إلى أراضيها، وذلك منذ أكثر من عامين، فيما تستمر بعض السفارات التركية في دول الخليج 
بإصدار تأشيرات دخول لفلسطينيي سورية ممن يملكون إقامات في دول الخليج، مما يجبر 

ري بطرق غير الالجئين الفلسطينيين في سورية على دخول األراضي التركية عبر الطريق الب
 .شرعية بالرغم من خطورته

ويرى ناشطون حقوقيون أن تلك اإلجراءات من شأنها أن تعرض حياة الالجئين الفلسطينيين في 
سورية للخطر، وأن ذلك يتنافى مع القوانين واألعراف الدولية المتعلقة بحماية الالجئين خالل 

 .الحروب واألزمات

 

 6302/ نيسان ــ ابريل/ 03/تى فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام ح

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان  (42.500) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة   (6000) •

 .5492يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .في قطاع غزةالجئا  فلسطيني سوري  (1000)  •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 29.5)أكثر من  •

 .5492كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

ـ يوما ، والماء ل( 9999)وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  ،على التوالي( 9424)لليوم 
 .ضحية( 980)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 044)
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .أيام على التوالي( 140)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 9412)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 24)يوما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 222)حوالي : درعامخيم  •
الوضع هادئ نسبيا  مع : العائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


