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قوات النظام السوري تمنع عودة عائلة فلسطينية إلى مخيم الحسينية "
 "وتعتقل أحد أفرادها

 

 
 

 الجئ فلسطيني يقضي خالل مشاركته في الصراع الدائر بسورية 

  منازل المدنيينقصف على مخيم خان الشيح يحدث خراباً في 

  الحصار المستمر يفاقم معاناة مئات العائالت الفلسطينية النازحة إلى قدسيا 

  أهالي مخيم العائدين بحماة يشتكون من أزمات اقتصادية مستمرة 

 ألمانيا تعلّق إجراء بصمة دبلن لالجئين السوريين والفلسطينيين السوريين 
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 ضحايا
" شحادة أبو السمكأحمد "قضى الالجئ الفلسطيني 

خالل مشاركته في الصراع الدائر في سوريا، وهو 
مهجر في مخيم خان و  من أبناء مخيم السبينة

دنون بريف دمشق، يشار أنه عنصر في إحدى 
 .المجموعات التابعة لألمن السوري
ضحية من  66وكانت مجموعة العمل قد وثقت 

أبناء مخيم السبينة قضوا خالل الحرب السورية، 
ضحية قضوا بطلق  646وثقت المجموعة  كما

 .ناري منذ بدء الحرب
 

 آخر التطورات
من العودة إلى منزلها في " عويد الحسن"منعت األجهزة األمنية السورية عائلة الالجئ الفلسطيني 

مخيم الحسينية بريف دمشق، واعتقلت أحد أبنائها، علمًا بأن ثالثة أخوة من أبناء العائلة هم 
أيمن عويد الحسن قضوا تحت التعذيب في السجون السورية بتهمة و  محمدو  المالزم أحمد

االنشقاق عن جيش التحرير الفلسطيني، فيما اتهم ناشطون وعدد من األهالي قوات النظام 
السوري المتمركزة على حاجز المخيم باعتقال أكثر من عشرين شخصًا من أبناء مخيم الحسينية 

آب الجاري بعودة بعض العائالت إلى / 66م السوري سمح يو بينهم نساء، هذا وكان الجيش 
 .المخيم

 
 مخيم الحسينية
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في غضون ذلك استهدفت قوات الجيش السوري يوم أمس منازل المدنيين في مخيم خان الشيح 
بريف دمشق، حيث ُسجل سقوط قذيفتي هاون على شارع المدارس، مما أحدث حالة خوف 

 .المنازلوهلع بين األهالي وخرابًا في 
تعرضت المزارع المحيطة بالمخيم و  ،كذلك استهدف القصف محور نستلة ببرميلين متفجرين

المناطق و  لقصف عنيف بالمدفعية الثقيلة، فيما يستمر انقطاع جميع الطرق الواصلة بين المخيم
 (.خان الشيح -زاكية )المجاورة باستثناء طريق 

 
 مخيم خان الشيح

دمشق تضاعفت معاناة المئات من العائالت الفلسطينية النازحة من مخيم وباالنتقال إلى ريف 
اليرموك والمخيمات األخرى إلى منطقة قدسيا، وذلك جراء استمرار الحصار الذي يفرضه 

الماضي، بسبب اختطاف / يوليو  –تموز /  32الجيش النظامي على تلك المنطقة منذ يوم 
رضة المسلحة، هذا الحصار انعكس سلبًا على أحد عناصرها من قبل مجموعات من المعا

سكان البلدة والالجئين الفلسطينيين النازحين فيها حيث يعانون من نقص في تأمين الخبز والمواد 
 .الغذائية

أما في حماة يعيش سكان مخيم العائدين الذين يستقبلون عدد كبير من العائالت النازحة إلى 
دلب وريفالمخيم من مختلف المخيمات ومدن دمش حماة ودير الزور والرقة ودرعا و  ق وحلب وا 

والالذقية، حالة من الهدوء النسبي مقارنة بباقي المخيمات الفلسطينية في سورية، إال أنهم 
يعانون من الطوق األمني المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي على مداخل ومخارج المخيم، 

 .يش النظامي بين الحين واآلخرومن حمالت الدهم واالعتقال التي يقوم بها الج
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أما في الجانب االقتصادي فيشكوا األهالي من انتشار البطالة في صفوفهم وذلك بسبب الوضع 
األمني المتوتر الذي ألقى بظالله على أبناء المخيم الذين فقد معظمهم عمله وأصبح يعتمد 

 .اآلخربشكل كامل على المساعدات اإلغاثية التي يتم توزيعها بين الحين و 
 

 ألمانيا
ذكرت مصادر إعالمية ألمانية أن السلطات األلمانية أصدرت تعليمات بتعليق إجراء بصمة 
دبلن على السوريين ومن ضمنهم الالجئين الفلسطينيين السوريين، والتي تنص بنودها على 

إلى  إعادتهم إلى أول بلد أوروبي دخلوه وتم أخذ البصمة منهم، وتعتبر قضية إعادة الالجئين
 .الدول التي انتزعت بصماتهم من أبرز القضايا التي تؤّرق حياة الالجئين

وبدأت الحكومة األلمانية بتطبيق التغييرات على إجراءات البصمة في أوراق اللجوء بالنسبة 
آب الحالي، كذلك أكدت الحكومة -من أغسطس  36للسوريين والفلسطينيين السوريين في 

لطرد بحق طالبي اللجوء السوريين ستلغى، وستصبح ألمانيا المسؤولة األلمانية أن كل أوامر ا
عن طلباتهم، وذلك مشروط بإثبات الالجئ بأنه مواطن سوري أو فلسطيني سوري عن طريق 

 .إبراز الهوية الشخصية أو جواز السفر
ويرى ناشطون أن اإلجراء األلماني مؤقت وهو لتخفيف الضغط الحاصل على الدول الحدودية، 

 .والتي تعّج بآالف المهاجرين وخاصة من سوريا والذين فروا من الحرب الدائرة هناك

 
 عبور المهاجرين إلى األراضي األوروبية
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 6102/ أغسطس  -آب / 62فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 4,5111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 6,5,11) •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6111)لبنان، 
 .,316لغاية يوليو 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 26)أكثر من  •
المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على : مخيم اليرموك •

( ,24)يومًا، والماء لـ ( ,,8)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( ,58)لليوم 
 .ضحية( 681)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 645)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 848)زوح جميع األهالي عنه منذ حوالي ن: مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 51)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 463)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .ية فيهااستمرار األزمات االقتصاد


