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 الشيح خان مخيم على الخانق حصاره فرض يواصل النظام
 األهالي عودة ويمنع

 
 
 
 
 
 
 
 

 .دمشق في المحاكم مجمع تفجير في ثان فلسطيني الجئ قضاء •
 .سورية جنوب درعا مخيم من %70 من أكثر تدمر الحرب •
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  ضحايا

 الالجئ قضاء اعالمية، مصادر عن العمل مجموعة راسلم نقل
 المحاكم مجمع استهدف الذي التفجير جراء" مصيبص أحمد" الفلسطيني
 ،2017/مارس-آذار 15 يوم دمشق السورية العاصمة وسط الرئيسي
 .مصاب( 100)و قتيالا ( 32) ضحيته راح والذي

 
 
 
 
 
 

 الثانية الفلسطينية والضحية دمشق، في الدين ركن منطقة سكان من وهو
 خالل قضوا الذين الفلسطينيين الالجئين عدد أن إلى يشار التفجير، في

 الموثقة اإلحصائيات بحسب الجئاا،" 3466" بلغ سورية في الدائرة الحرب
 .العمل لمجموعة

 
  التطورات آخر

 الشيح خان مخيم على خانق حصار فرض السوري النظام يواصل
 اتفاق من الرغم على الغربي، دمشق بريف الفلسطينيين لالجئين

 .المنطقة من خرجت التي المسلحة المجموعات وبين بينه المصالحة
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 المخيم على األمنية قبضته يحكم النظام أن العمل مجموعة لمراسل ووفقاا 
 والمحروقات والغاز الدواء ادخال يمنع حيث عليه، حصاره ويشدد

 .لإلضاءة تستخدم التي والبطاريات
ليه منه والخروج الدخول من سكانه يمنع كما  مشيراا  أمنية، بموافقة إال وا 
 المخيم، من بالخروج الجامعيين والطالب للموظفين يسمح النظام أن إلى

 مفرزة في أسمائهم بتسجيل خروجهم من يوم قبل يقوموا أن بعد وذلك
 .الفلسطيني التحرير جيش

 
 نتيجة والقلق الخوف من حالة الشيح خان مخيم أهالي يعيش فيما

 من الرغم على منهم العديد طالت التي واالعتقاالت الدهم حمالت استمرار
 التعرض بعدم المسلحة السورية والمعارضة النظام بين اتفاق وجود

 .المخيم على المفروض المشدد الحصار ورفع لألهالي
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 أن إلى سورية جنوب العمل مجموعة مراسل أشار مختلف، موضوع وفي
 كلياا  تدميراا  مدمرة سورية جنوب درعا مخيم منازل من %70 من أكثر

 بالصواريخ استهدافه السوري النظام قوات استمرار بسبب وجزئياا،
 النظام قطع مع ذلك يتزامن. والمدفعية الغاز واسطوانات المتفجرة والبراميل
 األوضاع إلى اضافة ،(1071) لليوم المخيم عن المياه السوري

 على النظامي الجيش يفرضه الذي الحصار جراء لقاسيةا اإلنسانية
 المواد في حاد نقص من يعانون كما له، المتاخمة والمناطق المخيم
 .والطبية الغذائية

 
 2017/ مارس – آذار 18 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

 العمل مجموعة تمكنت الذين الفلسطينيين الضحايا حصيلة( 3466) •
 .امرأة( 455) بينهم توثيقهم من
 للنظام التابعة والمخابرات األمن أفرع في فلسطينياا  معتقالا ( 1176) •

 .امرأة( 83) بينهم السوري
 العامة القيادة – الشعبية الجبهة ومجموعات النظامي الجيش حصار •

 .التوالي على( 1365) يومه يدخل اليرموك مخيم على
 والرعاية التغذية نقص نتيجة قضوا فلسطينية والجئة الجئاا ( 190) •

 .اليرموك مخيم في غالبيتهم الحصار بسبب الطبية
 وعن يوماا ( 1071) أكثر منذ مستمر درعا مخيم عن المياه انقطاع •

 .يوماا ( 879) منذ اليرموك مخيم
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 منذ منازلهم إلى العودة من ممنوعون حلب في حندرات مخيم أهالي •
 من أكثر منذ النظامي الجيش لسيطرة يخضع والمخيم أيام،( 1415)
 .يوما( 149)
 العودة من السبينة مخيم أهالي بمنع تستمر النظامي الجيش حواجز •

 .يوماا ( 1220) منذ منازلهم إلى
 حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 79) حوالي •

 لبنان في الفلسطينيين الالجئين عدد يقدر حين في ،2016 منتصف
 وفي آالف،( 6) مصر وفي ألف،( 17) األردن وفي ألف،( 31) بحوالي
 .سوري فلسطينيي ألف غزة وفي آالف،( 8) تركيا


