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سكان مخيم خان الشيح بريف دمشق يطالبون بفتح ممر آمن لحركة "
 "دخولهم وخروجهم من المخيم

      

 
 

 أهالي مخيم الحسينية يشكون تراكم القمامة وركام المنازل المتهدمة بفعل القصف. 

  الجوار تستمر بعرقلة دخول فلسطينيي سورية إلى أراضيهاجميع دول 

  ( 055)الجمعية اإلسالمية في فلسطين توزع مساعداتها في مخيم خان الشيح وتكفل

 .عائلة فلسطينية سورية في تركيا
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 آخر التطورات
طالب الالجئون الفلسطينيون في مخيم خان الشيح بريف دمشق الغربي عبر رسائل وصلت 
لى المخيم، فاستمرار الجيش  لمجموعة العمل، بفتح ممر آمن لحركة دخولهم وخروجهم من وا 
النظامي بإغالق جميع الطرق المؤدية إلى المخيم دفع أبناء المخيم من األهالي والطالب 

 .والموظفين إلى سلوك طرق فرعية على الرغم من خطورتها على حياتهم
شخصًا من أبناء المخيم بسبب قصف  21أكثر من  "طريق الموت"حيث قضى على ما ُيسمى 

تقنص الطريق، إال أن  231الجيش النظامي وقنصه، والتزال قوات النظام المتمركزة في الفوج 
حاجة األهالي لتأمين حوائجهم الضرورية، وسائقي الحافالت التي تقل السكان مضطرون إلى 

 .فالحينالعبور على الطريق الترابي، والذي يمر من مزارع ال

 
وعّبر األهالي عن معاناتهم من آثار إغالق الطرقات، حيث ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل 
كبير داخل المخيم وذلك بسبب صعوبة وصولها، باإلضافة إلى نقص متكرر في مادة الخبز 
حيث ال تعمل مخابز المخيم بسبب منع النظام ادخال الطحين والمحروقات إلى المخيم منذ 

، مما يدفعهم إلى تأمين حاجتهم من الخبز من البلدات المجاورة والتي ال 1123منتصف عام 
 .تستطيع تأمين سوى بعض الكميات القليلة لألهالي

وعلى صعيد آخر، يعاني أبناء مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من تراكم 
شوارع من المخيم، وتغلق عدة طرق بشكل  القمامة وركام المنازل المتهدمة بفعل القصف في عدة

كامل، وقال أحد أبناء المخيم أن قاطني هذه الشوارع يعانون من الروائح الكريهة والغبار 
 .المتطاير الذي يطال منازلهم

فيما حذر ناشطون من انتشار األوبئة واألمراض جراء تراكم القمامة وخاصة مع قدوم فصل 
بلديات المسؤولة عن الحسينية أن يكون إزالة القمامة وركام الصيف، وطالبوا المحافظات وال

 .المنازل أولى أولويات عملها
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وكان مخيم الحسينية قد شهد أعمال قصف بطائرات الميغ سقط على إثرها ضحايا وأحدثت دمارًا 
بعد قصفهم  1123-2-21كبيرًا في المنازل، كما حدث في المجزرة التي استهدفت مدنيين في 

مجموعات موالية من جهة و  بالطائرات، وشهد المخيم معارك عنيفة بين الجيش النظامي
ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة أخرى، قبل أن تتم سيطرة الجيش النظامي على المخيم 

 .1123-21-9بشكل كامل في 

 
ن السوريين وفي موضوع مختلف، تستمر الدول المحيطة بسورية بمنع دخول الالجئين الفلسطينيي

إلى أراضيها، وذلك بالرغم من سوء األوضاع األمنية في سورية، وبالرغم أيضًا مما قد يعرض 
 .حياة الالجئين الفارين من الحرب والحصار لخطر الموت

حيث تمنع السلطات األردنية دخول الفلسطيني السوري إلى أراضيها تحت أي سبب، وذلك بعد 
 .رًا رسميًا بذلك الخصوصأن أصدرت الحكومة األردنية قرا

فيما تضع السلطات اللبنانية شروطًا يصفها الالجئون بالتعجيزية للسماح لهم بالدخول إلى 
أراضيها، حيث أكد ناشطون إن من يسمح لهم هم فقط من يملكون أوراق تثبت أن لديهم مقابالت 

 .يروتللم الشمل في السفارات األوروبية، أو من لديهم حجز للسفر عبر مطار ب
أما تركيا فقد أوقفت سفارتها في بيروت إصدار تأشيرات دخول الالجئين الفلسطينيين من سورية 
إلى أراضيها، وذلك منذ أكثر من عامين، فيما تستمر بعض السفارات التركية في دول الخليج 
بإصدار تأشيرات دخول لفلسطينيي سورية ممن يملكون إقامات في دول الخليج، مما يجبر 

جئين الفلسطينيين في سورية على دخول األراضي التركية عبر الطريق البري بطرق غير الال
 .شرعية بالرغم من خطورته

ويرى ناشطون حقوقيون أن تلك اإلجراءات من شأنها أن تعرض حياة الالجئين الفلسطينيين في 
بحماية الالجئين خالل سورية للخطر، وأن ذلك يتنافى مع القوانين واألعراف الدولية المتعلقة 

 .الحروب واألزمات
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  لجان عمل أهلي
وزعت الجمعية اإلسالمية إلغاثة األيتام والمحتاجين التابعة للحركة االسالمية في الداخل 

سلة غذائية على العوائل الفقيرة واأليتام في مخيم خان الشيح  211الفلسطيني المحتل، نحو 
عائلة شهريًا من الالجئين الفلسطينيين  011كفالة  بريف دمشق الغربي، فيما قررت الجمعية

وطلبت من األسر المحتاجة تعبئة استمارة الكترونية باللغة العربية وادخال  ،السوريين في تركيا
 .البيانات في الخانات المطلوبة، ليتم فرزها وتثبيت الكفاالت

 
 4102/ آذار ــ مارس / 42/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن( 20011) •
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان( 015011) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0111) •

 .1120يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 12.1)أكثر من  •

 .1120كانون األول 
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في تركيا( 0111) •
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في قطاع غزة( 2111) •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

لـ يومًا، والماء ( 2110)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2123)لليوم 
 .ضحية( 200)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 003)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 000)
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يوم بعد سيطرة مجموعات ( 2102)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 11)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 111)حوالي : درعامخيم  •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


