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 الشيح خان لمخيم الوحيد المنفذ استهداف"

 "الثقيلة بالرشاشات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سورية جنوب درعا مخيم في الفلسطينيين من اآلالف معاناة استمرار •

 مستمرة اقتصادية أزمات من يشتكون بحماة العائدين مخيم أهالي •

 في فلسطينيين لالجئين قسري وإخفاء اعتقال حالة( 1018) توثيق •

 سورية

 عليهم وتنفقها اللجوء لطالبي( الثمينة) الممتلكات ستصادر الدنمارك •
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  التطورات آخر

 لمخيم الوحيد المنفذ أمس، يوم النظامي، السوري الجيش استهدف

 خان – زاكية طريق) دمشق بريف الفلسطينيين لالجئين الشيح خان

 حتى إصابات وقوع عن أنباء ترد لم فيما الثقيلة، بالرشاشات( الشيح

 .اآلن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحيطة المزارع استهدفت جوية غارات مع بالتزامن ذلك يأتي

 .األهالي صفوف في التوتر من حالة انتشار إلى أدى مما بالمخيم،

 الطرقات جميع تغلق تزال ال النظامي الجيش حواجز أن يذكر

 انعكس الذي األمر دمشق، العاصمة ومركز المخيم بين الواصلة

 من العديد فقدت حيث المخيم، في األساسية المواد توافر على سلبا  

 .كبير بشكل المواد باقي أسعار ارتفعت حين في األساسية األصناف

 

 في الفلسطينيين من اآلالف معاناة تستمر مختلف موضوع وفي

 أعمال من المخيم شهده ما بسبب وذلك سورية، جنوب درعا مخيم

 بدمار رسمية غير إحصاءات وفق تسبب متكررة واشتباكات قصف

 داخله الالجئين من تبقى من يعيش فيما مبانيه، من( %70) حوالي

 الصحي بالجانبين تتجلى الخطورة في غاية إنسانية أوضاع

 .والمعيشي
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 أو مشفى أي المخيم في يتوافر فال الصحي بالجانب يتعلق فيما أما

 والمعدات والمواد باألدوية حاد نقص إلى باإلضافة طبي، مركز

 سيارات توافر عدم إليها يضاف األولية، لإلسعافات الالزمة الطبية

 نجح حال وفي المخيم، خارج العالج لتلقي الجرحى لنقل إسعاف

 ترفض األردن فإن المخيم خارج المرضى أحد بإخراج األهالي

 ذلك وأمام مصابا ، لوكان حتى سورية من فلسطيني الجئ أي دخول

 من المخيم داخل الناشطين من عدد حذر المتردي الصحي الواقع

 اضطرارهم مع خاصة األهالي، صفوف في األمراض انتشار

 عن الشرب مياه انقطاع بسبب وذلك الملوثة، الشرب مياه الستخدام

 .يوما  ( 599) حوالي منذ المخيم

 

 الكهربائي التيار انقطاع من درعا مخيم أهالي يعاني ذلك إلى

 توافر عدم من يعانون كما أيام، لعدة تصل طويلة لفترات

 أصناف من العديد فقدان إلى باإلضافة التدفئة، ومواد المحروقات

 الجدير كبير، بشكل األخرى المواد أسعار وارتفاع الغذائية، المواد

 أجبرت الصعبة المعيشية واألوضاع المتكرر القصف أن بالذكر

 البلدات إلى للجوء المخيم أهالي من يةالفلسطين العوائل من المئات

 .المجاورة

 

 يستقبلون الذين بحماة العائدين مخيم سكان يعيش متصل سياق وفي

 المخيمات مختلف من المخيم إلى النازحة العائالت من كبير عدد

 ودرعا والرقة الزور ودير وحماة وريف وإدلب وحلب دمشق ومدن

 المخيمات بباقي مقارنة النسبي الهدوء من حالة والالذقية،

 المشدد األمني الطوق من يعانون أنهم إال سورية، في الفلسطينية

 ومن المخيم، ومخارج مداخل على النظامي الجيش يفرضه الذي

 الحين بين النظامي الجيش بها يقوم التي واالعتقال الدهم حمالت

 .واآلخر
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 في البطالة انتشار من األهالي فيشكوا االقتصادي الجانب في أما

 على بظالله ألقى الذي المتوتر األمني الوضع بسبب وذلك صفوفهم

 على كامل بشكل يعتمد وأصبح عمله معظمهم فقد الذين المخيم أبناء

 .واآلخر الحين بين توزيعها يتم التي اإلغاثية المساعدات

 

 من العمل مجموعة في والتوثيق الرصد فريق أكد آخر صعيد وعلى

 اعتقال حالة( 1018) توثيق استطاع أنه سورية فلسطينيي أجل

 مختلف من سورية في فلسطينيين الجئين طالت قسري وإخفاء

 . الفلسطينية والتجمعات المخيمات
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 ذلك من أكبر هو الحقيقي العدد أن والتوثيق الرصد فريق ويرى

 الوضع أن حيث معتقل،( 1500) يتجاوز أنه المتوقع من حيث

 إعالنهم دون يحول أبنائهم مصير على األهالي ومخاوف األمني،

 كانوا فلسطينيا   الجئا  ( 426) أن بالذكر الجدير. أبنائهم اعتقال عن

 بعد وذلك السوري، النظام سجون في التعذيب تحت قضوا قد

 .متفاوتة لفترات اعتقالهم

 

 عزم دنماركية إعالمية مصادر أكدت حيث الدنمارك إلى وباالنتقال

 وصفتها التي الممتلكات مصادرة على الدنمارك في الهجرة دوائر

 السلطات فإن للمصادر ووفقا   فيها، اللجوء للطالبي( بالثمينة)

 كرون( 3000) مبلغ سوى اللجوء طالبي مع تترك لن الدنماركية

 تلك جميع بيع سيتم حيث الزواج، خاتم إلى باإلضافة دنماركي،

 ستنفق التي الهجرة دائرة تصرف تحت ثمنها ووضع الممتلكات

 .فيها الالجئين على المبالغ

 مع تعاملها في مشددة سياسية تبنت قد كانت الدنمارك أن يذكر

 في للمهاجرين الرافضة األحزاب فوز بعد وذلك فيها، اللجوء طالبي

 .األخيرة االنتخابات

 
/  ديسمبر ــ األول كانون/ 12/ حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

2015 

 الجئا  ( 45,000)و األردن في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 15,500) •

 في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 6000) لبنان، في سوريا   فلسطينيا  

 .2015 يوليو لغاية" األونروا" وكالة احصائيات وفق وذلك مصر،

 أوروبا إلى وصلوا سوريا   فلسطينيا   الجئا   ألف( 36) من أكثر •

 .األخيرة سنوات األربع خالل

 ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 وانقطاع التوالي، على( 894) لليوم المخيم على العامة القيادة
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 على يوما  ( 454) لـ والماء يوما ،( 964) من أكثر منذ الكهرباء

 .ضحية( 184) الحصار ضحايا عدد التوالي،

 إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوما  ( 755) حوالي منذ منازلهم

 يوما  ( 956) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة مجموعات سيطرة بعد

 حوالي ودمار عنه المياه النقطاع أيام( 599) حوالي: درعا مخيم •

 .مبانيه من( 70%)

 حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

 .فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا   هادئ الوضع: وحماة


