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استهداف مخيم خان الشيح بقذيفة هاون، والبراميل المتفجرة تدك "
 "محيطه

 
 
 الجئ فلسطيني يقضي إثر اشتباكات في درعا. 

  يقضي في ريف دمشق" فتح االنتفاضة"أحد عناصر. 

  المساعدات على أهالي اليرموكتوزيع كمية محدودة من. 

  تنتهي من توزيع مساعداتها على الفلسطينيين والسوريين جنوب " المرحمة"قافلة
 .تركيا

  فلسطينيو سورية في السويد يتضامنون مع أهلهم في المخيمات الفلسطينية في
 .سورية

 مجموعة العمل ترصد أبرز الصعوبات التي تواجه فلسطينيي سورية في أوروبا. 
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 ضحايا
، من أبناء تجمع المزيريب بمدينة درعا، وذلك إثر االشتباكات "يوسف طه شحادة"قضى الالجئ 

 .التي اندلعت في بلدة قرفا جنوب سورية
وذلك " شحدة دمحم عود هللا"إلى ذلك أعلنت حركة فتح االنتفاضة عن قضاء أحد عناصرها وهو 

يذكر أن فتح االنتفاضة هي من إثر إصابته برصاص قناص بالقرب من حي القابون، 
المجموعات الفلسطينية التي تقاتل إلى جانب الجيش السوري النظامي في أكثر من مكان، فيما 

اليوم في مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين " عودهللا"أنه قد شيع جثمان " فتح االنتفاضة"أفادت 
 .بريف دمشق

 
 يوسف طه شحادة

 آخر التطورات
خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، يوم أمس، بقذيفة هاون اقتصرت استهدف مخيم 

أضرارها على الماديات، فيما تعرض محيطه لقصف عنيف بالبراميل المتفجرة، حيث ألقت 
الطائرات الحربية حوالي خمسة براميل استهدفت مزارع القصور وبعض المناطق القريبة من 

بين األهالي خشية وصول القصف إلى مخيمهم خاصة مع المخيم، ما أثار حالة من القلق 
التحليق المكثف للمروحيات الحربية في سمائه، أما معيشيًا فتستمر معاناة األهالي بسبب نقص 
المواد الغذائية والمحروقات نتيجة اإلغالق المتكرر للطرقات الواصلة بين المخيم والمناطق 

 (.ن الشيحخا –زاكية )المجاورة له، باستثناء طريق 
وعلى صعيد آخر فقد تم توزيع كميات محدودة من المساعدات على أهالي مخيم اليرموك 
المحاصرين والذين توجهوا إلى بلدة يلدا المجاورة، حيث تم تقسم الحصة الغذائية المخصصة 
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لعائلة واحدة على ثالث عائالت، فيما لم يحصل معظم األهالي المحاصرين على حصصهم 
 .يأتي ذلك في ظل الحديث عن آلية جديدة لتوزيع المساعدات على الالجئينحتى اآلن، 

القيادة العامة بمنع إدخال  –إلى ذلك يستمر الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
المساعدات إلى مخيم اليرموك عبر حواجزهم، فيما يستمر يدخل انقطاع المياه عن منازله يومه 

 .على التوالي( 151)

 
 م اليرموكمخي
توزيع مساعداتها اإلغاثية على الالجئين " المرحمة"وباالنتقال إلى تركيا حيث اختتمت قافلة 

الفلسطينيين والسوريين في الجنوب التركي، حيث استمر توزيع الحصص الغذائية ومواد التدفئة 
 .واألغطية الشتوية على األسر هناك طيلة األيام الثالثة الماضية

لقافلة بتوفير النظارات الطبية والقرطاسية لعدد من األطفال الالجئين، كما إلى ذلك قامت ا
 .ساهمت القافلة بمساعدة العشرات من المرضى الذين يحتاجون للعالج العاجل

يذكر أن القافلة أتت بعد تضافر جهود العديد من المؤسسات اإلغاثية، على رأسها الجمعية 
إيطاليا، وجمعية إنتربال في بريطانيا، فيما تم التوزيع  الخيرية لمناصرة الشعب الفلسطيني في
 .بالتعاون مع جمعية طريق الحياة التركية

وعلى صعيد آخر نّفذ العشرات من الالجئين الفلسطينيين السوريين المتواجدين في مدينة فيخو 
يم السويدية، وقفة تضامنية مع أهلهم في المخيمات الفلسطينية في سورية عمومًا، وفي مخ

 .اليرموك بشكل خاص
، برفع "أنقذوا فلسطينيي سورية"حيث طالب المتضامنون الذين تجمعوا بناًء على دعوة حراك 

 .الحصار عن مخيم اليرموك، وتأمين ممر آمن لالجئين الذين يرغبون بالخروج منه
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 الوقفة التضامنية في السويد

وفي سياق متصل رصد تقرير توثيقي أصدرته مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية األسبوع 
، عددًا من أبرز الصعوبات التي "اليزال الجرح ينزف..فلسطينيو سورية"الماضي، تحت عنوان 

تواجه الالجئين الفلسطينيين السوريين الجدد في أوروبا، حيث لخص التقرير تلك الصعوبات بعدد 
 : نقاط، وهيمن ال

لألسف ُيجَبر العديد من الالجئين الفلسطينيين السوريين : إجباره على ترك بصمته في إيطاليا• 
على ترك بصمتهم في إيطاليا، ما يؤدي إلى منعهم من طلب اللجوء في باقي البلدان األوروبية، 

ق اتفاقية دبلن باستثناء بعض الواليات األلمانية التي قد تتغاضى عن تلك البصمة، حيث تطبّ 
على الالجئين الذين يتركون بصماتهم في إيطاليا والتي تنص على إعادة الالجئ إلى البلد األول 

 .الذي بصم فيه
فترات االنتظار الطويلة التي يقضيها العديد من الالجئين في انتظار صدور إقاماتهم، حيث • 

 .تأخذ منهم لفترات قد تصل إلى أكثر من عام
شمل، حيث يستغرق في بعض البلدان مدة قد تصل إلى أكثر من عام ونصف، ما تأخر لّم ال• 

جعل األهل والالجئ في أوضاع نفسية سيئة، خاصة في حال وجود األهل في مناطق خطرة، 
 .إضافة إلى األعباء االقتصادية المترتبة على ذلك

الموجودة في لبنان أو صعوبة وصول العائالت الموجودة في سورية إلى السفارات األوروبية • 
 .تركيا، وذلك بسبب منع تركيا لدخولهم وتشّدد لبنان في ذلك أيضاً 

جراءاتهم وتعرفهم إلى طبيعة المجتمعات •  عدم وجود جهة تمثيلية واضحة لهم تتابع مشاكلهم وا 
 .التي يعيشون فيها
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داد كبيرة على مشكلة اللغة، وصعوبة الحصول على المنزل، وذلك بسبب توافد الالجئين بأع• 
 .بعض البلدان األوروبية

غالء المواصالت، وضعف التواصل بين الالجئين الفلسطينيين السوريين، وذلك بسبب تباعد • 
 .المسافات

يذكر أن المجموعة أشارت في التقرير ذاته أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين وصلوا 
 .ألف الجئ" 72"إلى أوروبا قد تجاوز 

 
 5102شباط -فبراير  7ائيات وأرقام حتى احص
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصولوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 57922)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
 .ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها( 5322) •
العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة : مخيم اليرموك •

والماء لـ  ،يوماً ( 330)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 280)لليوم 
 .ضحية( 032)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 020)

الجئًا ( 04248)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 81) •
لغاية نوفمبر " األونروا"فق إلحصائيات وكالة في لبنان، وذلك و ( 45111)في األردن و

7112. 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ : مخيم الحسينية• 

 .يوم على التوالي( 482)حوالي 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .أيام على التوالي( 425)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 324)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه %(71)دمار حوالي و  يومًا النقطاع المياه عنه( 598)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .زمات االقتصادية فيهامع استمرار األ
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة  :مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


