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أهالي مخيم خان الشيح: ناشطو المخيم حافظوا على بيوتنا وبعد "
 "خروجهم تعرضت للنهب والحرق 

 

 
 

 قصف يستهدف طريق السد الذي تقطنه عشرات العائالت الفلسطينية في درعا 

  سوري مهجر في لبنان تطلق نداء مناشدة للتكفل بعالج ولدهاوالدة مريض فلسطيني 

  "17"  ضحايا في الشهر ذاته 10و" 2016فلسطينياً سورياً قضوا خالل تشرين الثاني "

 2015عام 
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 آخر التطورات

أكد أهالي مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق لمجموعة العمل أن منازلهم 
ناشطي المخيم إلى عمليات سرقة ونهب ممنهجة من قبل بعض عناصر تتعرض منذ خروج 

 .الجيش والمجموعات المحسوبة عليهم

ووفقًا لألهالي فإن المنازل لم تتعرض لمثل هذه العمليات من نهب أو حرق طيلة السنوات 
الخمس التي تواجد فيها ناشطو المخيم، إال أنه وبعد توقيع اتفاق المصالحة بين المعارضة 

( مدني من مخيم خان الشيح 2000السورية المسلحة والنظام، والذي خرج على إثره أكثر من )
بينهم ناشطون إغاثيون وإعالميون من أبناء المخيم، شهد المخيم عمليات نهب وسرقة واسعة 
للعشرات من المنازل التي تم حرق بعضها من قبل عناصر النظام والمحسوبون عليه والذين 

المخيم اآلن، حيث يتم نقل أثاث وأغراض المنازل المسروقة خارج المخيم في يسيطرون على 
 .وضح النهار

 
وأضاف األهالي أن عمليات السرقة ونقل المسروقات تتم أمام مرأى حواجز الجيش النظامي 

 .والمجموعات الموالية ليه والتي ال تحرك ساكنًا إليقاف السرقات

األربعاء حي طريق السد في  –ام السوري ليل الثالثاء وفي جنوب سورية استهدفت قوات النظ
درعا الذي تقطنه عشرات العائالت الفلسطينية والسورية بأسطوانة غاز متفجرة وقذائف المدفعية، 

 .اقتصرت أضرارها على الماديات
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إلى ذلك ال يزال تشكو العائالت الفلسطينية جنوب سورية من أوضاع معيشية قاسية نتيجة 
وعدم وجود دخل ثابت يستطيعون من  ،لحرب الدائرة في سورية وانتشار البطالة بينهماستمرار ا

 .خالله تأمين احتياجاتهم الغذائية والطبية

 
عامًا( ابن مخيم  31وباالنتقال إلى لبنان ناشدت والدة المريض الفلسطيني "أحمد موسى" )

لبنان، منظمة التحرير والفصائل اليرموك الالجئ في منطقة "بسابه" في أقليم الخروب جنوب 
الجمعيات الخيرية وأصحاب األيادي البيضاء وكل من يستطيع تقديم العون و  الفلسطينية في لبنان

والمساعدة لتأمين عالج ولدها الذي تعرض لحادث سير في منطقة مرج وهو يقود دراجة نارية 
اسعافه إلى المشفى المركزي في  منذ أكثر من ثالثين يومًا، وذكرت والدة الموسى أنه تم حينها

منطقة مزبود بإقليم الخروب، وهناك تلقى العالج لمدة أربعة أيام، إال أنها اضطرت بعد ذلك لنقل 
ولدها إلى مشفى الهمشري في مدينة صيدا بسبب التكلفة الباهظة لعالجه في المشفى المركزي 

ة الموسى فأن مشفى الهمشري قام وعدم قدرة العائلة على تسديد نفقات عالجه، ووفقًا لوالد
$ ثمن 2000بتصوير ولدها صورة )سكانر(، ومن ثم تم إخرجه من المشفى، لحين تأمين مبلغ 

تركيب جهاز لتثبيت الكسور في وجه المريض، منوهة إلى أن وكالة األونروا تكفلت بدفع مبلغ 
 .ء من هذا المبلغ$ من ثمنه ونحن ال نملك أي شي1500$ من ثمن الجهاز، فيما تبقى 500

والدة "أحمد موسى" وبعد أن تدهورت حالته الصحية وبات المرض يؤثر على عينيه ومعالم 
وجهه، قصدت العديد من الجمعيات الخيرية ومنظمات العمل اإلنساني وبعض المشافي ولكن 
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دون جدوى تذكر، فعلى حد قولها: "الجميع يقدم الوعود ولكنهم يتهربون من تنفيذها عند 
 ."ستحقاقهاا

حالة "أحمد موسى" تشبه العديد من الحاالت 
المرضية لفلسطينيي سورية الذين يعتبرون 
الحلقة األضعف في لبنان من الناحية اإلنسانية 
والصحية والقانونية واإلقتصادية، نظرًا إلى 
غياب وتملص المؤسسات واألجهزة الرعائية 

عام واإلنسانية الضامنة المحلية والدولية، بشكل 
لالجئين الفلسطينين، من القيام بهذه المهمة 

 .بالشكل اإلنساني واالستشفائي المطلوب

ومن جانبه أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق 
، في حين قضى 2016( ضحية خالل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 17سقوط نحو )

، وذلك جراء استمرار الصراع الدائر في سورية، 2015ر ذاته في عام " الجئين في الشه10"
توزعوا حسب المدن السورية على النحو  2016ونوهت مجموعة العمل أن ضحايا تشرين الثاني 

( الجئًا، والجئان في حلب، آخر في دمشق، إضافة إلى 12التالي: في ريف دمشق قضى )
 .الجئين في أماكن متفرقة

المجموعة أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في  إلى ذلك أوضحت
 ." ضحية3402سورية قد بلغ "

 

 إحصائيات وأرقام حتى 7/ كانون  األول– ديسمبر/ 2016فلسطينيو سورية 

 (15500)  الجئ فلسطيني سوري في األردن. 
  (42,500) الجئ فلسطيني سوري في لبنان. 
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  (6000)  فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة "األونروا" لغاية الجئ
 .2015يوليو 

  (8000) الجئ فلسطيني سوري في تركيا. 
  (1000) الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة. 
 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79أكثر من )2016. 
  القيادة  -النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية مخيم اليرموك: استمرار حصار الجيش

( 1327( على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من )1268العامة على المخيم لليوم )
 .( ضحية191( يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار )788يومًا، والماء لـ )

 ازلهم منذ حوالي مخيم السبينة: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى من
 .( يوم على التوالي1121)

 ( يوم بعد سيطرة مجموعات 1313مخيم حندرات: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي )
 .المعارضة عليه

 ( من مبانيه%70( يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي )971مخيم درعا: حوالي ). 
 وحماة: الوضع هادئ نسبيًا مع  مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


