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تحذر من حصار واستمرار : مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"
 "استهداف الالجئين الفلسطينيين في مخيم خان الشيح

      

 
 

  اليرموكفي مخيم "النصرة"و"داعش"الجئ فلسطيني يقضي خالل مشاركته القتال بين 

 وعود حكومية ببدء عودة األهالي إلى السبينة والذيابية والبويضة وحجيرة بريف دمشق 

 األمن السوري يُفرج عن الجئ فلسطيني من أبناء تجمع المزيريب جنوب سورية  

 لقاء حواري بعنوان من مدينة حيفا المحتلة إلى مخيم ..ضمن فعاليات عينك على حيفا

 اليرموك

 يرموك يشارك في مهرجان لعرض األفالم جنوب دمشقناشط من أبناء ال 

  (مصير)اإلعالن عن تأسيس التجمع الفلسطيني السوري الحر 
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 مجموعة العمل

يتعرض مخيم خان الشيح لالجئين 
الفلسطينيين الواقع في الريف الغربي لمدينة 
دمشق بين الفينة واألخرى إلى هجمات 
شرسة من القصف بشتى أنواعه من قبل 

ومدفعية النظام السوري، وقطٍع  طيران
للطرق أدخل المخيم في حصار خانق يهدد 
حياة أكثر من عشرة آالف الجئ فلسطيني 
من أبناء المخيم الذين رفضوا النزوح عن 

والتضييق المتعمد الذي يمارس ضدهم منذ  ،ضحية ومئات الجرحى( 251)بيوتهم رغم سقوط 
 .1122مارس -في آذاربداية أعمال االحتجاج ضد النظام السوري 

وعليه فإن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تدين االعتداءات المستمرة على مخيم خان 
الشيح وتحذر من النتائج الكارثية لهذا االستهداف المتعمد وتدعو السلطات الرسمية السورية 

ربية ضد المدنيين والمعارضة المسلحة إلى تحييد مخيم خان الشيح والتوقف الفوري لألعمال الح
من الالجئين سكان المخيم وفتح الطرقات المؤدية اليه والسماح بدخول المؤن والمواد األساسية 

جود مؤقت، وتفعيل و  واألدوية وحليب األطفال واحترام الوجود الفلسطيني في سورية باعتباره
 .خلية المسلحةالعمل باالتفاقيات الدولية الداعية إلى حماية السكان زمن النزاعات الدا

كما تطالب المجتمع الدولي وخاصة األونروا بتأمين الحماية الالزمة لالجئين الفلسطينيين داخل 
سورية وتمكين فرق اإلغاثة والطواقم الطبية من الوصول إلى داخل المخيم واتخاذ الخطوات 

 .الالزمة إلنقاذ ما تبقى من المخيمات الفلسطينية

عربية والسلطة الفلسطينية للتدخل لدى أطراف النزاع في سورية وكذلك تدعو جامعة الدول ال
اليقاف االنتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الالجئون الفلسطينيون داخل المخيمات لتالفي 

 .سقوط المزيد من األرواح بين المدنيين
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 ضحايا

" داعش" الدولةخالل مشاركته في القتال الدائر بين تنظيم " عمر مشعل" قضى الالجئ الفلسطيني
في مخيم اليرموك، حيث قام عناصر النصرة بقتله في مدرسة عبد القادر " النصرة" وجبهة

الحسيني بعد تسللهم إليها قبل أيام، وهو من سكان محيط مسجد عبد القادر الحسيني في مخيم 
 .اليرموك

 

 آخر التطورات

الركائز “ي علي حيدر أكد أن قالت مصادر اعالمية سورية، أن وزير المصالحة الوطنية السور 
األساسية لمشروع عودة األهالي لمناطق السبينة وحجيرة والبويضة والذيابية في ريف دمشق باتت 

يوم " لجان السبينة والذيابية والبويضة وحجيرة"خالل اجتماعه مع " حيدر"ناضجة، وأضاف 
( 0)من السبينة و ألف عائلة( 01)، إلى وجود إحصاء الحتمال عودة 22/5/112األربعاء 

آالف عائلة من البويضة ونحو ألف عائلة في حجيرة ومثلها في الذيابية، وأكد أن التعليمات 
الضحايا من المدنيين والعسكريين والموظفين وبقية "تنص على تقسيم األهالي إلى شرائح 

 ".األهالي

 
يومًا ( 011)إلى ذلك اليزال الجيش النظامي يمنع عودة أهالي مخيم السبينة إلى منازلهم لليوم 

، حيث أجبر السكان على ترك منازلهم 3221120رغم سيطرتهاعلى منطقة السبينة منذ يوم 
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وممتلكاتهم، بسبب االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من 
 .سلحة وقصف المنطقة بالبراميل والصواريخالمعارضة الم

" زياد عواد" وباالنتقال إلى جنوب سورية أفرج األمن السوري يوم أمس عن الالجئ الفلسطيني
أثناء  1122/ مايو  –أيار / 3من أبناء تجمع المزيريب، وذلك بعد أن اعتقله يوم ( عاماً  30)

عمل من أجل فلسطينيي سوريا وثقت أسماء ذهابه إلستالم راتبه من درعا، ُيشار أن مجموعة ال
معتقاًل فلسطينيًا من أبناء تجمع المزيريب بدرعا في سجون النظام السوري منهم الجئة  21

 .فلسطينية واليزال مصيرهم مجهواًل حتى اللحظة

وفي سياق مختلف نظم ناشطون فلسطينيون في الداخل الفلسطيني المحتل ضمن فعاليات عينك 
اًء حواريًا من مدينة حيفا في فلسطين إلى مخيم اليرموك، وذلك عبر وسائل على حيفا، لق

التواصل االجتماعي، وحضر اللقاء عدد من أبناء مخيم اليرموك في مركز الشهيد غسان كنفاني 
أن اللقاء "التابع لمؤسسة جفرا في جنوب العاصمة السورية دمشق، حيث أكد المجتمعون، 

ليرموك الى حيفا والمسافات بينهما لم تمنع الفلسطيني ابن مخيم الفلسطيني الفلسطيني من ا
 .اليرموك المحاصر من رؤية بلده

 
مهرجان سوريا ألفالم "من مخيم اليرموك في " أحمد عباسي"إلى ذلك شارك الناشط اإلعالمي 

شخص بين رجاٍل ونساء، حيث قّدم  211في بلدة ببيال جنوب دمشق بحضور قرابة " الموبايل
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 والذي يصّور أطفااًل يعّبرون عن أحالمهم ويتحّدثون بعفوية عن حياتهم بحسب" الحياة حلوة"فيلم 
 ."عباسي"

حاولت أن أترك المجال أمام األطفال ليتحدثوا عّما يريدون، وسعيت "وأضاف الناشط حول فيلمه 
تي انعكست على من خالل الفيلم للخروج بعيدًا عن المأساة والسوداوية التي تصبغ حياتنا وال

 ".األطفال بشكل أكبر

مايو / 25، يوم األحد (مصير)أما في تركيا أُعلن عن تأسيس التجمع الفلسطيني السوري الحر 
أيار الجاري في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، ويهدف التجمع الذي يضم عددًا كبيرًا من  –

ا عالميون في داخل سورية وخارجها المعارضين الفلسطينيين والسوريين، بينهم سياسيون وكتاب و 
إلى متابعة القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في سورية، ومن أهمها ملف 
، "المعتقلين، والمغيبين قسرًا، وملف إعادة إعمار المخيمات، وحفظ حقوق الضحايا والمصابين

ي في سورية من سياسات حماية المجتمع الفلسطين"كما يسعى التجمع بحسب القائمين عليه لـ
المتاجرة والتصفية التي اتبعها النظام بحقه، والعمل على تكريس حقوقه السياسية والمدنية في 

تجمع شعبي مستقل يضم الفلسطينيين والسوريين "، مشيرين إلى أن مصير "سورية المستقبل
 ".األحرار المؤمنين بأهداف الثورة السورية

 

 6161/ أيار ــ مايو/ 61/قام حتى فلسطينيو سورية إحصائيات وأر 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 25511) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 315511 •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2111) •

 .1125يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 0111) •
 .قطاع غزةالجئًا فلسطيني سوري في ( 2111) •
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 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 32.1)أكثر من  •
 .1125كانون األول 

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
يومًا، والماء لـ ( 2213)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2122)لليوم 

 .ضحية( 203)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 222)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 011)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 2222)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 330)حوالي  :مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 

 


