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 خالل الشيح خان مخيم معاناة تجاهل" عباس محمود" سورية فلسطينيو
 الروسي الوزراء رئيس لقائه

 
 
 
 
 
 
 
 

 بريف الشيح خان مخيم تستهدف الحارقة" النابالم" بقنابل ليلي قصف •
 .دمشق

 المخابرات فرع في وابنتيها فلسطينية أم مشاهدته يؤكد عنه مفرج •
 .السوري للنظام التابع الجوية

 السورية الفلسطينية العائالت من عدد على المساعدات بعض توزيع •
 .الحلوة عين مخيم في
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  التطورات آخر
 لمعاناة" التام بالتجاهل" وصفوه ما سورية في فلسطينيون الجئون انتقد
 محمود" الفلسطينية السلطة رئيس قبل من لالجئين الشيح خان مخيم

 يزور الذي" ميدفيديف دميتري" الروسي الوزراء رئيس لقائه خالل" عباس
 .فلسطين

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرئيس طلب عدم من" استيائهم" عن الشيح خان مخيم أهالي عّبر حيث
 الشيح خان مخيم استهداف وقف الروسي الوزراء رئيس من الفلسطيني

 على المتكررة غاراتها شنت التي الروسية الحربية الطائرات قبل من
 .والجرحى الضحايا من العشرات وقوع عن مسفرة المخيم

 الكشف عدم طلب – الشيح خان مخيم من" عدنان" الناشط تحدث بدوره
: قائالا  الموضوع حول العمل لمجموعة – خاصة ألسباب الكامل اسمه عن

 على يعمل وأن مخيمنا، قضية يناقش أن عباس بمحمود األولى كان"
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 قصف يوقف أن" ميدفيديف دميتري" من ويطلب المخيم استهداف وقف
 في المدنيين على المفروض المشدد الحصار لرفع يضغط وأن منازلنا،
 ".المخيم
 المخيم أهالي قبل من كبير باستياء ُقِبل   التام التجاهل ذلك أن" مضيفاا 

 "مخيمهم استهداف في شركياا  روسيا يعتبرون الذين
 طائرة أن دمشق، ريف في العمل مجموعة مراسل أفاد السياق، ذات وفي

 الشيح خان لمخيم الشرقية الحارات الجمعة، ليلة قصفت، روسية حربية
 أربع تسجيل وتم الحارقة، النابالم مادة تحوي بصواريخ المحيطة والمزارع

 خوف حالة الهجمات أثارت فيما الماديات، على أضرارها اقتصرت غارات
 حتى الغارات تواصلت فيما المخيم، في المحاصرة األهالي بين كبيرة

 و الشيح خان مزارع على غاراتها المروحية الطائرات وشنت اليوم صباح
 .البويضية منطقة محيط
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 النظام يستخدمها التي دولياا  المحرمة األسلحة إحدى النابالم مادة وتعتبر
 وقابل بالجلد يلتصق( gel) هالمي سائل وهو قصفه، في السوري

 مخيم قصف في النظام يستخدمه التي األولى المرة ليست وهي لالشتعال،
 .ومحيطه الشيح خان
 من يعانون طفل آالف( 3) بينهم مدني ألف( 12) من أكثر أن يذكر

 المخيم على النظامي الجيش قوات تفرضه الذي المشدد الحصار تبعات
 . 2016 أكتوبر|  األول تشرين شهر مطلع منذ

 
 النظام سجون من عنه مفرج عن نناشطو نقل مختلف، موضوع وفي

 آية''  وابنتيها'' عجاج عطية فداء'' الفلسطينية المعتقلة وجود السوري
 األفرع أحد الجوية فرع في''  خليل محمد إسراء''  و''  خليل محمد

 وكانت مجهولة، جهة إلى اقتيادهم بعد الفرع من وفقدوا السورية، األمنية
 به اعتقالهن تم الذي العام نفس في 2013 عام في لهم مشاهدة آخر
 باعتقالهن حينها السوري للنظام التابعة الحواجز أحد عناصر قام حيث

 على يتكتم السوري األمن واليزال دمشق، بريف صحنايا منطقة من
 السجون من عنهم لمفرج شهادات أن ذكره الجدير. اآلن إلى مصيرهن
 الفلسطينيين الالجئين من أمهاتهم أحضان في رّضع وجود تؤكد السورية

 اعتقال وثقت أنها إلى العمل مجموعة وتشير السورية، األمنية األفرع في
 الجئة( 77) منهم السورية السجون في فلسطينياا  الجئاا ( 1118)

 من ضحية( 453) كذلك ووثقت ، شيء مصيرهم عن يعلم ال فلسطينية
 .ذويها إلى الجثث تسلم ولم التعذيب تحت قضوا الفلسطينيين الالجئين
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  أهلي عمل لجان
 نوفمبر/  الثاني تشرين 10 يوم الخيري للعمل" الفرقان" جمعية وزعت

 من المهجرة الفلسطينية العائالت من عدد على مالية مساعدات الجاري
 .لبنان جنوب الحلوة عين مخيم إلى سورية

 
 
 
 
 
 
 
 

 2016/ نوفمبر –الثاني تشرين/ 12 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو
 . األردن في سوري فلسطيني الجئ( 15500) •
 . لبنان في سوري فلسطيني الجئ( 42،500) •
 وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في سوري فلسطيني الجئ( 6000) •
 . 2015 يوليو لغاية" األونروا"
 . تركيا في سوري فلسطيني الجئ( 8000) •
 . غزة قطاع في سوري فلسطيني الجئاا ( 1000) •
 حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 79) من أكثر •

 . 2016 منتصف
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 الجبهة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •
 التوالي، على( 1243) لليوم المخيم على العامة القيادة - الشعبية
 يوماا ( 763) لـ والماء يوم،( 1302) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع

 . ضحية( 190) الحصار ضحايا عدد التوالي، على
 إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 . التوالي على يوماا ( 1096) حوالي منذ منازلهم
 بعد يوماا ( 1288) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 . عليه المعارضة مجموعات سيطرة
 حوالي ودمار عنه المياه النقطاع يوماا ( 946) حوالي: درعا ممخي •
 . مبانيه من( 70%)
 لليوم المخيم على النظامي الجيش حصار استمرار: الشيح خان مخيم •
 المناطق وبين بينه الواصلة الطرقات جميع وانقطاع التوالي، على( 44)

 . له المجاورة
: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

 .فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبياا  هادئ الوضع
 


