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عدم انفجار بعض القذائف التي استهدفت مخيم خان الشيح جّنب "
 "األهالي وقوع مجزرة محتملة

      

 
 

  قضاء الجئ فلسطيني بعد خروجه من مخيم اليرموك لتلقي العالج في إحدى

 مشافي دمشق

  العائدين بحمص يشتكون من القبضة األمنية المشددة على مخيمهمأهالي مخيم 

 حفل تكريمي لعمال فلسطينيي سورية في لبنان بمناسبة يوم العمال العالمي 
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 آخر التطورات

استهدف الطيران الحربي، يوم أمس، مناطق 
متفرقة من مخيم خان الشيح لالجئين 

إال  ،الفلسطينيين بريف دمشق بعدد من القذائف
أن عدم انفجارها جنب األهالي وقوع مجزرة 

  .محتملة فيما بينهم
إلى ذلك استمر الطيران الحربي حتى ساعات 
متأخرة بقصف محيط المخيم بعدد من القذائف 

 .والبراميل المتفجرة، التي نجم عن انفجارها أصوات عنيفة هزت أرجاء المخيم

األحد أكثر من /ام السوري ألقت ليل السبت النظ حيث أفاد مراسل مجموعة العمل أن طائرات
برمياًل متفجرًا استهدفت المزارع المحيطة بمخيم خان الشيح بريف دمشق الغربي، ما أدى ( 21)

 .إلى حالة فزع وخوف شديد بين أبناء المخيم وخاصة األطفال

 وأضاف أن القصف استهدف جهة العباسة ومنطقة القصور وأوتوستراد السالم، كما تعرض
 .محيط المخيم الشرقي لقصف مدفعي من تلة المنصورة في عرطوز ومن تلة الكابوسية

منوهًا إلى أن الجيش النظامي ال يزال يستهدف الطريق الوحيد ألبناء مخيم خان الشيح بريف 
من خطورة  ،دمشق الغربي باألسلحة الثقيلة، فيما حذر ناشطون وعدد من أبناء مخيم خان الشيح

 .علمًا أن العديد من أبناء المخيم قضوا أثناء مرورهم خالله عبور الطريق،
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بعد خروجه من مخيم " عمار رشيد ريان"وباالنتقال إلى دمشق، حيث قضى الالجئ الفلسطيني 
يومًا على التوالي الى مستشفى يافا بدمشق لتلقي ( 2221)اليرموك المحاصر منذ أكثر من 

شديد في الرئتين والقلب، مما يرفع حصيلة ضحايا الحصار العالج إثر إصابته باحتباس سوائل 
ذلك وفق االحصائيات التوثيقية و  ضحية قضت إثر الجوع ونقص الرعاية الطبية( 281)إلى 

 .لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

إلى ذلك يشكو سكان مخيم العائدين بحمص من الممارسات المجحفة التي يمارسها الجيش 
أبناء المخيم، حيث قام بتضييق الخناق عليهم فعمد في بداية األمر إلى إغالق النظامي ضد 

جميع مخارج المخيم وجعل الدخول إليه والخروج منه من المدخل الرئيسي فقط، وكذلك وضع 
سواتر ترابية وحواجز إسمنتية بين المخيم وحي الشماس ومّد أسالكًا شائكة بين المخيم وطريق 

طرق الفرعية المؤدية إليه، كما بنت وركبت السلطات المختصة سور حديدي الشام لسّد جميع ال
يفصل بين أحياء مخيم العائدين في حمص واألحياء المجاورة له، مما انعكس ذلك بشكل سلبي 

 .على أوضاعهم المعيشية واالقتصادية

لحفاظ على أما في لبنان، فقد أقام تجمع عمال فلسطينيي سورية برعاية من الحملة الدولية ل
انتماء حفاًل تكريميًا لعمال فلسطينيي سورية المهجرين إلى لبنان بمناسبة  -الهوية الفلسطينية 

في مدينة  1122ابريل / نيسان 12يوم العمال العالمي، تخلل الحفل الذي أقيم يوم الجمعة 
ية البناء صيدا جنوب لبنان عدد من الكلمات أشادت بالمناسبة وبجهود العمال ودورهم في عمل

 .والعطاء
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 لجان عمل أهلي

دائرة المتطوعين يوم السبت الماضي،  -قامت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في حمص
لرش المبيدات الحشرية في مخيم العائدين " يد بيد لمخيم أنظف"بتنظيم حملة تحت عنوان 

كثرة الحشرات  بحمص، حيث استهدفت الحملة معظم شوارع وأزقة لمخيم، وذلك للتخفيف من
 .وعدم انتشار األمراض واألوبئة

 

 6112/ أيار ــ مايو/ 1/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 25511) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 01.511) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2111) •

 .1125 يوليو
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 8111) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 2111) •
كانون  -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 12.1)أكثر من  •

 .1125األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا ( 212)يومًا، والماء لـ ( 2221)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2152)
 .ضحية( 282)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 215)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 2122)ي عنه منذ حوالي نزوح جميع األهال: مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 11)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 158)حوالي : مخيم درعا •
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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 : ن الشيحمخيم خا •
 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


