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الجيش النظامي يغمق آخر الطرق الواصمة بين مخيم خان الشيح ومركز "
 "المدينة

 
 
 

 الجئان فلسطينيان يقضيان في سورية. 

 قصف على محيط مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

 شكاوى من أهالي مخيم اليرموك على آليات توزيع المساعدات الغذائية عليهم. 

 فلسطينيو سوريا الالجئون الى تركيا يتضامنون مع غزة. 

 توزيع مساعدات على العائالت الفلسطينية والسورية في مدينة صيدا اللبنانية. 

 
 

 مخيم خان الشيح
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 ضحايا
: الجئان فمسطينيان يقضيان في سورية، وىما

قضى في إحدى مستشفيات العاصمة األردنية عّمان، متأثرًا " سامي حسين رباح"الالجئ  -
بدرعا، ويذكر أن مدينة درعا تشيد في اآلونة " الشيخ سعد"بجراح أصابتو في بمدة 

. األخيرة تصاعدًا بحدة االشتباكات وأعمال القصف
من سكان مخيم جرمانا لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق " محمود وليد الحاج"الشاب  -

 .قضى إثر االشتباكات بين الجيش النظامي ومجموعات تابعة لممعارضة

 
 سامي حسين رباح

 آخر التطورات
خان الشيح، حيث أغمق الطريق منذ يومين، ىذا - يستمر الجيش النظامي بإغالق طريق زاكية 

ويعتبر ذلك الطريق المنفذ األخير الذي كان يصل المخيم مع مركز العاصمة دمشق، حيث كان 
األىالي يتنقمون عبره كما كان الجية الوحيدة التي تمر عبرىا السيارات التي تنقل المواد الغذائية 
إلى المخيم، فيما نّوه مراسمنا إلى أنو اليزال عدد من أىالي المخيم عالقين بالطرقات وذلك بسبب 

إغالق الطريق، ويذكر أن المخيم يعاني من نقص حاد بالمواد الغذائية والتموينية وذلك بسبب 
اإلغالق المتكرر لمطرقات وتوتر األوضاع بمحيطو، وفي ذات السياق سمعت أصوات انفجارات 

تبين أنيا ناجمة عن استيداف منطقة مزارع العباسة وطريق زاكية القريبة من المخيم بعدد من 
 .قذائف الدبابات
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" األونروا"أما في مخيم اليرموك بدمشق فقد قامت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين 
بتوزيع كمية محدودة من المساعدات الغذائية عمى أىالي المخيم، إال أن عددًا من أىالي المخيم 

قد اشتكوا من سوء آلية توزيع المساعدات، وبحسب أحد األىالي أن عممية التوزيع يشوبيا 
مؤخرًا بأنو "التالعب والمحسوبيات ونقص في وضع آليات لمتوزيع بشكل مدروس، حيث قال أنو 

 آالف عائمة متواجدة داخل المخيم مما يعني حرمان 4000 عائمة من أصل 1200تم تسجيل 
أن ىناك عائالت قد استممت أكثر من سمة "مضيفًا " الكثير من العائالت من المساعدات الغذائية

 وقد عزى ذلك لممحسوبيات ،غذائية بينما ىناك عائالت إلى اآلن لم تستمم طرد غذائي واحد
، وفي ذات السياق قام فريق "والتالعب في التسجيل من بعض القائمين عمى التوزيع بحسب قولو

من اليالل األحمر الفمسطيني بتوزيع بعض المواد الصحية عمى األىالي حيث شممت تمك المواد 
بعض المقحات والفيتامينات والمقويات، ويذكر أن الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي 

القيادة العامة منذ أكثر من عام اليزال مستمرًا حيث أدى ذلك – ومجموعات من الجبية الشعبية 
الجئًا فمسطينيًا، وفي سياق " 152"الحصار إلى أزمات معيشية وصحية خانقة راح ضحيتيا 

متصل اندلعت يوم أمس اشتباكات بين مجموعات تابعة لممعارضة السورية وبين مجموعات 
وذلك عند حدود المخيم من " داعش"تابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام والمعروفة بـ 

 .جية الحجر األسود

 
 توزيع المساعدات في مخيم اليرموك
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ومن جانب آخر وّزعت لجنة فمسطينيي سورية بمشاركة جمعية اإلصالح الخيرية ووقف الرأفة 
حصة عمى العوائل السورية والفمسطينية السورية المتواجدة في مدينة صيدا المبنانية، " 250"

ويذكر السمطات المبنانية كانت قد أصدرت عددًا من الشروط المشددة لدخول الالجئين 
. الفمسطينيين إلى أراضييا

وفي سياق متصل نظم عدد من فمسطينيي سورية في تركية فعاليات تضامنية مع أىميم في 
قطاع غزة ضد العدوان الصييوني وذلك في مراكز اإليواء التي لجأوا الييا بعد ىروبيم نتيجة 

القصف واالشتباكات حيث أرسموا إلى أبناء غزة رسائل أكدوا فييا عمى وحدة الجراح واأللم 
وعبروا عن استيائيم من الموقف العربي والدولي المتخاذل يشار أن المئات من العائالت 

الفمسطينية السورية قد نزحت إلى تركيا بسبب تعرض مخيماتيا لمقصف والحصار واالشتباكات، 
حيث يعاني معظميم مشاكل اقتصادية وقانونية فأغمبيم دخل إلى تركيا بطرق غير شرعية وذلك 

ألن السفارة التركية في لبنان ترفض منحيم تأشيرات دخول إلى األراضي التركية دون إبداء 
 .األسباب

 
من الفعاليات التضامنية مع غزة في تركيا 

 
الجئًا معظميم " 1771"وعمى صعيد آخر أعمن خفر السواحل اإليطالي أنو أنقذ حوالي 

فمسطينيين وسوريين، وفي التفاصيل صرح مسؤول في وزارة الداخمية اإليطالية أن خفر السواحل 
 الجئًا 1771اإليطالي وبعد تمقيو نداء استغاثة من قارب في عرض البحر قام بإنقاذ قرابة 
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معظميم من الفمسطينيين والسوريين حيث تم نقميم إلى معسكر خاص بالالجئين، الجدير ذكره 
أنو لوحظ في األسابيع األخيرة زيادة في تدفق زوارق المياجرين بشكل كبير إلى إيطاليا حيث بمغ 

 . ألف جزء كبير منيم جاء من سورية80عددىم قرابة 

 
 من عمميات انقاذ المهاجرين بقوارب الموت


