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بعد اغالق جميع الطرق الجيش السوري يقطع المنفذ الوحيد "
 "لمخيم خان الشيح

      

 
 

 أبناء مخيم السبينة يطالبون الجيش السوري بفتح طريق العودة إلى بيوتهم  

 فلسطينيين في سجون النظام السوري مفرج عنهم ينقلون مشاهدتهم الجئَين 

 تراجع أعداد العائالت الفلسطينية السورية بمخيم عين الحلوة 

 األونروا تقوم بتعبئة بطاقات الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان  

 الخيرية توزع األلبسة الشتوية على فلسطينيي سورية في منطقة وادي الزينة بلبنان 
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 التطورات آخر  
أفادت األنباء الواردة من مخيم خان الشيح بريف دمشق، عن قيام قوات النظام السوري 

يق الواصل بين خان الشيح وزاكية، كما تعمل قوات النظام بقطع الطر  731المتمركزة في الفوج 
 .على اطالق قنابل مضيئة في محيطه

 
خان الشيح الشريان الوحيد الذي يمد أبناء المخيم بالمؤن وحاجاته -ويعتبر طريق زاكية

الضرورية، علمًا أن جميع الطرق المؤدية للمخيم مقطوعة، مما يجبر األهالي إلى سلوك طريق 
بالرغم من خطورته العالية، حيث يتعرض دومًا الستهداف الجيش السوري، وقد سقط  زاكية

" طريق الموت"ق أبناء المخيم عليه العديد من أبناء المخيم ضحايا خالل مرورهم عليه حتى أطل
ضحية من سكان مخيم خان الشيح قضوا خالل أحداث  747يشار أن مجموعة العمل وثقت 

 .الحرب في سورية
جانب آخر طالب أبناء مخيم السبينة الجيش السوري والمجموعات الموالية له بفتح الطريق من 

يومًا على منعهم من العودة إليه، وكان  238إلى مخيمهم على غرار مخيم الحسينية، وذلك بعد 
سكان المخيم قد أجبروا على ترك المخيم بسبب االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الجيش 

ومجموعات من المعارضة المسلحة  النظامي
والتي انتهت بسيطرة الجيش النظامي على 

وتشير تقديرات شهود .المخيم بشكل كامل
من المخيم % 28العيان إلى أن أكثر من 

مدمر تدميرًا شبه كامل وتحديدًا المنطقة 
الممتدة من جامع معاذ بن جبل وحتى فرن 
المخيم المعروف بفرن األكراد، وهو مايشكل 

 .لمدخل الغربي للمخيما

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
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حيث أن األهالي قد نزحوا إلى البلدات والمخيمات المجاورة، ليدخلهم هذا النزوح في معاناة 
جديدة لم تتوقف على ترك منازلهم، بل تجاوزت ذلك لتشمل كل حياتهم التي تحولت إلى مأساة 

 .بسبب الظروف االقتصادية وانتشار البطالة وضعف الموارد المالية
ك نقل ناشطون حقوقيون عن مفرج عنهم في سجون النظام السوري مشاهدتهم لالجَئين إلى ذل

 :فلسطينَيين في سجون النظام السوري ال يزاال معتقَلين وهما
من سكان حي الزاهرة بدمشق بجانب بن الشياح، '' منير شريفة''المعتقل الفلسطيني السوري 

ومن ثم تم  -832فلسطين  -األمن العسكري والدته من عائلة بصل، تمت مشاهدته في فرع 
 .8872عام / 77، وكانت آخر مشاهدة له في شهر 842تحويله إلى فرع التحقيق العسكري 

حيث تم نقله من فرع الفيحاء التابع لألمن " عبد الرحمن الجلف"والالجئ الفلسطيني المعتقل 
، يشار أن 8872عام  \6السياسي إلى جهة مجهولة بحسب شهادة معتقل أفرج عنه في شهر 

العديد من المفرج عنهم نقلوا مشاهداتهم لمعتقلين فلسطينيين أو لعدد ممن قضوا تحت التعذيب 
في سجون النظام، في حين يواصل األمن السوري تكتمه على مصير المعتقلين، ويمارس عليهم 

 .كافة أشكال التعذيب بما فيهم النساء وفق تلك الشهادات الموثقة
 

  لبنان
قامت األونروا بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين 

لكل شخص، وكانت األونروا قد $ ( 81)ل حوالي .ألف ل ٠٤في لبنان وتم صرف بدل طعام 
عن العائالت المهجرة بذريعة نقص التمويل وعدم وفاء الدول $ 788قامت بقطع بدل اإليواء 

 .تقديم مساعداتهاالمانحة ب
وفي السياق كشف اإلحصاء الذي أعّده اتحاد المؤسسات اإلغاثية اإلسالمية أّن عدد العائالت 

صل إلى نحو و  الفلسطينية المهجرة من سورية في مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوب لبنان
 .عائلة، وذلك بحسب اإلحصائيات األخيرة التي أجراها االتحاد مؤخراً  218
مراسل مجموعة العمل في مخيم عين الحلوة أن عدد العائالت تراجع بشكل ملحوظ عن  ونوه

 8288وصل إلى  8874السابق، مشيرًا أن عدد العائالت التي كانت تقطن في المخيم عام 
 .عائلة 218إلى  8876عائلة، ووصل في عام  7488إلى  8872فيما تناقص عام  ،عائلة

اجع العدد يعود إلى األوضاع األمنية المتوترة التي يشهدها وأوضح المراسل أن السبب في تر 
لى إقبال فلسطينيو سورية على مغادرة المخيمات  ،مخيم عين الحلوة بين الحين واآلخر وا 
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الفلسطينية في لبنان طلبًا للجوء اإلنساني في الدول الغربية بينما فضل بعضهم العودة من حيث 
 .الصعبة وقلة الخدمات المقدمة لهمأتت نتيجة األوضاع المعيشية 

يذكر أن عدد الالجئين من فلسطينيي سورية في لبنان وفق احصائيات وكالة األونروا قد بلغ 
 .ألف الجئ( 33)ألفًا في حين تشير احصائيات غير رسمية إلى انخفاض العدد إلى ( 48.2)

 
  لجان عمل أهلي

الفلسطيني بالتعاون مع جمعية اإلرشاد  استكملت أول أمس الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب
واإلصالح المرحلة الثانية من مشروع توزيع األلبسة الشتوية الجديدة والمستعملة على العائالت 
الفلسطينية المهجرة في منطقة وادي الزينة في إقليم الخروب جنوب لبنان، حيث استفاد من 

 .عائلة 828التوزيع أكثر من 
الفلسطينية السورية المهجرة في وادي الزينة جنوب لبنان يبلغ حوالي ُيشار أن عدد العائالت 

 .عائلة، من إجمالي الالجئين 428
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 6161/ شباط ــ فبراير/ 61وأرقام حتى  إحصائيات   فلسطينيو سورية
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 485288)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15500)  •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6888)لبنان، 
 .8872لغاية يوليو 

 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 17.8)أكثر من  •
 .8872كانون األول 

 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم: مخيم اليرموك •
( 286)يومًا، والماء لـ ( 7832)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 616)لليوم 

 .ضحية( 722)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 238)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 7882)ع األهالي عنه منذ حوالي نزوح جمي: مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 18)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 626)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


