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 "األزمات المعيشية في مخيم خان الشيح تطال رغيف الخبز"

 
 

 
 

 فلسطينيان يقضيان في سورية، أحدهما تحت التعذيب. 

 أزمات صحية ومعيشية في مخيم درعا وتجمع المزيريب. 

 توقف إدخال المساعدات إلى مخيم اليرموك المحاصر منذ أكثر من عام. 

  الجزائر تعتقل الجئين فلسطينيين من سورية بحجة دخولهما بجوازات سفر
 .مزورة

 
 
 

 مخيم خان الشيح
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 ضحايا

من أبناء بمدة المزيريب في درعا قضى تحت التعذيب في " أمجد سعيد الصبيحي"الشاب  -
سجون األمن السوري وذلك بعد اعتقالو من دمشق منذ عام تقريبًا، ويذكر أنو طالب 

 .بقسم التاريخ في جامعة دمشق
 حيث دفن بين الحدود 2014-8-7قضى في " يوسف حسن محمد مطر"الالجئ  -

 .السودانية والميبية وذلك أثناء محاولتو الوصول إلى أوروبا
 

آخر التطورات 
يستمر الوضع المعيشي في مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق بالتأزم، وذلك 

خان – طريق زاكية "بعد إغالق الطريق الوحيد الذي يصل بين المخيم والمناطق المجاورة بو 
حيث أدى ذلك إلى توقف إدخال المواد الغذائية إلى المخيم والتي كانت باألساس كميات " الشيح

محدودة وذلك بسبب صعوبة نقل الكميات الكافية عبر ذلك الطريق بسبب االشتباكات وأعمال 
القنص المستمرة، إلى ذلك يعاني المخيم من نقص حاد بمادة الخبز، حيث نفد الخبز من أسواق 
المخيم بشكل كامل، إضافة إلى نقص حاد بباقي المواد التموينية األساسية، كما يعاني األىالي 

 .من أزمة في المياه والكيرباء
أما في درعا فتستمر معاناة من تبقى من الالجئين في مخيم درعا حيث دّمر القصف المتكرر 

أجزاء كبيرة من المخيم بشكل كامل إضافة إلى دمار كبير في البنى التحتية لممخيم مما أدى إلى 
. توقف معظم الخدمات من كيرباء وماء بشكل كامل

إلى ذلك يعاني المخيم من نقص حاد بالخدمات الطبية وذلك بسبب نفاد المواد الطبية وعدم 
 أما في تجمع المزيريب والذي لجأت إليو المئات من عائالت ،وجود الكوادر الطبية داخل المخيم

مخيم درعا، فاألوضاع تكاد تكون متشابية تمامًا حيث يعاني األىالي من أزمة خانقة في مياه 
مما يزيد من األعباء االقتصادية " الصياريج"الشرب مما يضطرىم لشراء الماء عبر الخزانات 

 .عمييم
وعمى صعيد آخر يتوقف لميوم الثاني عمى التوالي توزيع المساعدات الغذائية عمى األىالي 

المحاصرين في مخيم اليرموك منذ أكثر من عام، دون إبداء األسباب، حيث تستمر حواجز 
القيادة العامة بفرض حصارىا المشدد عمى – الجيش النظامي ومجموعات الجبية الشعبية 

األىالي في حين تستمر معاناة من تبقى من األىالي عمى الجانبين الصحي والمعيشي، ويذكر 
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أن معظم المشافي والمستوصفات داخل المخيم متوقفة عن العمل باستثناء مشفى فمسطين الذين 
 .يعمل بطاقتو الدنيا

 
 مخيم اليرموك

 الجزائر
ألقت السمطات الجزائرية القبض عمى شابين فمسطينيين سوريين أثناء محاولتيا السفر عبرىا إلى 

أوروبا، حيث تم اعتقاليما بتيمة دخوليما إلى البالد بجوازات سفر سورية مزورة، وفي سياق 
ال تعودوا لمسؤال عنيم " السؤال عنيما من قبل أحد أصدقائيم في الجزائر أجابت السمطات 

عمى حد قولو، فيما يخشى ذووىم أن يتم ترحيميم " سيبقون عندنا عدة أيام ثم نطمق سراحيم
 .وتسميميم إلى السمطات السورية

ويذكر أن السمطات الجزائرية كانت قد اعتقمت أحد الالجئين الفمسطينيين السوريين لمدة خمسة 
أثناء توجيو لمسفر إلى الدول " غير شرعية"أيام وذلك بعد وصولو من تركيا إلى الجزائر بطريقة 

 .األوربية


