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نجاة عائلة وتدمير منزلها بعد قصف الطائرات السورية مخيم خان "
 "الشيح لالجئين الفلسطينيين

      

 
 

 أوضاع صحية صعبة تعيشها العائالت الفلسطينية جنوب سورية. 

  في ألمانيا يشكون تأخراً كبيراً بفترات االنتظار لصدور الالجئون الفلسطينيون السوريون

 .اإلقامات

 غرق قارب يقل مئات المهاجرين قبالة السواحل اليونانية. 
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 التطورات آخر

نجت عائلة من أبناء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من موت محقق، بعدما 
استهدفت منزلهم، حيث كان أفراد عائلة المنزل المستهدف شنت الطائرات الحربية السورية غارة 

 .خارج منزلهم، وأسفر عن وقوع أضرار مادية كبيرة فيه

المجاورة لمخيم خان الشيح للقصف بالبراميل المتفجرة، مما أثار حالة " دروشا"فيما تعرضت بلدة 
 .يممن الهلع والتوتر في صفوف األهالي، خوفًا من وصول القصف لمنازل المخ

 
وتجدر اإلشارة إلى أن النظام السوري يواصل اغالقه جميع الطرق المؤدية لمخيم خان الشيح 

والذي يتعرض بين الحين واآلخر للقصف واستهداف ( خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 
 .قناصة النظام، حيث سقط عليه العديد من الضحايا من أبناء المخيم

مخيم درعا، المزيري ، جلين، -جئون الفلسطينيون جنو  سورية وفي سياق غير بعيد، يعيش الال
أوضاعًا صحية صعبة ومأساوية، فأربع سنوات  -تل شها ، ومناطق أخرى في محافظة درعا

من الحر  كانت كفيلة بانهيار المنظومة الطبية من مشافي ومراكز طبية وكوادر، وخاصة مع 
تسيطر عليها وعدم وضع آليات تسّير مصالح  ضعف ادارة المعارضة للمناطق الجنوبية التي

 .األهالي على جميع المستويات

فعلى سبيل المثال ال الحصر ال يتوافر في مخيم درعا أي مشفى أو مركز طبي، باإلضافة إلى 
يضاف إليها عدم توافر  ،نقص حاد باألدوية والمواد والمعدات الطبية الالزمة لإلسعافات األولية
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لنقل الجرحى لتلقي العالج خارج المخيم، وقد حذر بعض الناشطين من انتشار سيارات إسعاف 
األمراض في صفوف األهالي وخاصة مع اضطرارهم الستخدام مياه الشر  الملوثة، وذلك بسب  

 .يوم( 097)انقطاع مياه الشر  عن المخيم منذ حوالي 

 
  :يعود إلى عدة أسبا  أهمهاويذكر ناشطون ميدانيون أن تدهور الوضع الصحي جنو  سورية 

القصف و  حصار الجيش النظامي الذي يمنع دخول أي نوع من الدواء والمستلزمات الطبية،
المتواصل واستهداف الجيش النظامي للمشافي الميدانية، وتحول المشافي الميدانية إلى مراكز 

الطبية مما أدى إلى  اسعافية لضعف الدعم وانعدامه في بعض المناطق، وهجرة األطباء والكوادر
اغالق العديد من المراكز الطبية لخلوها من الكوادر، تواصل االشتباكات العنيفة بين مجموعات 

مما قيدت حركة العائالت والكوادر واستنزفتها، " داعش -تنظيم الدولة "المعارضة المسلحة و
ضيها للعالج مما يضاف إلى ذلك منع السلطات االردنية لالجئين الفلسطينيين من دخول أرا

 .اضطر البعض إلى انتحال أسماء تعود لمواطنين سوريين

ضحية من الالجئين الفلسطينيين في محافظة درعا قضوا  143يشار أن مجموعة العمل وثقت 
 .ضحية من مخيم درعا 612منذ بدء أحداث الحر ، منهم 

لوصول إلى ألمانيا من تأخر إلى ذلك، يشتكي الالجئون الفلسطينيون السوريون الذين تمكنوا من ا
صدور إقاماتهم التي تستغرق في بعض األحيان أكثر من تسعة أشهر، األمر الذي ينعكس سلبًا 
على الالجئين الذين ينتظرون لم شمل عوائلهم التي شردت بين سورية ولبنان وتركيا، عالوة على 
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ا يتعلق بتأمين المصاريف األعباء االقتصادية التي يتحملها الالجئ في تلك الدول خاصة فيم
المعيشية ألهلهم الذين ينتظرون لم شملهم، والتي قد تستغرق معامالت لم الشمل عدة أشهر 

 .أخرى

ومن جان  آخر تعاني شريحة واسعة من الالجئين الفلسطينيين من تابعات ترك بصماتهم في 
حلتهم إلى شمال أوروبا، إيطاليا وغيرها من الدول التي أجبرتهم على ترك بصماتهم فيها خالل ر 

حيث يتم رفض طلبات لجوئهم، ومن ثم يعين الالجئ محامي لمتابعة القضية وبعد أكثر من عام 
وفي بعض الحاالت تمتد الفترة لعامين، ُيمنح بعدها غالبًا اإلقامة، بيد أنه سجلت العديد من 

 .إيطاليا الحاالت التي قامت بها بعض الواليات األلمانية بالتغاضي على بصمات

يشار أنه ال يوجد إحصائيات رسمية ألعداد الالجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، والذين 
ُيصنفوا على أنهم من عديمي الجنسية وفقًا للقوانين األلمانية، إال أن ألمانيا ملتزمة تبعًا التفاقية 

نون الجنسية األلمانية جنيف، بتسهيل تجنيس األشخاص عديمي الجنسية وذلك استنادًا إلى قا
 .6777للعام 

 
 اليونان

، أمس "كبيرة"نقلت مصادر إعالمية عن خفر السواحل اليوناني قوله إنه يقوم بعملية إنقاذ 
الجمعة، وذلك بعد غرق قار  قبالة سواحل جزيرة كريت وعلى متنه مئات المهاجرين بحس  

 .التقديرات األولية
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يمكن "باسم خفر السواحل، أن عدد األشخاص المنكوبين  ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدثة
هناك أشخاصًا في الماء، وأن قوار  في المنطقة قامت "، وأكدت المتحدثة أن "أن يقار  المئات

 ."بإلقاء طوق نجاة وتساعد في عمليات اإلنقاذ

المنطقة ، وأن قاربًا كان يبحر في "غرق نصفه"مترًا،  62ووفق المتحدثة فإن القار ، وطوله 
مياًل جنو  جزيرة كريت أبلغ عن حادث الغرق، مشيرة إلى أن خفر السواحل  02على بعد 

 ."أرسل زورقين دوريين وطائرة ومروحية إلى المكان"

وبحس  المتحدثة أنه لم يتم بعد تحديد البلد الذي أبحر منه القار ، إال أن السلطات اليونانية ال 
 .ا وليبيا أو مصرتستبعد أي فرضية، من ضمنها تركي

 

 6102/ حزيران ــ يونيو/ 3/وأرقام حتى  إحصائيات  فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 32277) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 465277) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2777) •

 .6732يوليو 
 .فلسطيني سوري في تركياالجئ ( 0777) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 3777) •
كانون  -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 03.6)أكثر من  •

 .6732األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا ( 214)يومًا، والماء لـ ( 3342)انقطاع الكهرباء منذ أكثر من على التوالي، و ( 3704)
 .ضحية( 300)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 910)
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أيام بعد سيطرة مجموعات ( 3369)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 07)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 097)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زين  والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


