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قصف بالبراميل المتفجرة على مخيم خان الشيح يدمر مدرسة تابعة "
 "أنقذوا مخيم خان الشيح"و ناشطون يطلقون حملة بعنوان ..لألونروا

 

 
 

  جراء استمرار الصراع الدائر في سوريةطفل فلسطيني يقضي. 
 اشتباكات شبه يومية في مخيم اليرموك. 

  إطالق الدفعة األولى من المحتجزين الفلسطينيين من سجن كرموز بمصر بعد موافقة
 .ألمانيا استقبالهم

 فقدان الجئ فلسطيني سوري في مقدونيا. 
 هالل األحمر األمن السوري يعتقل مسؤول فرع حمص للمتطوعين في جمعية ال

 .الفلسطيني على الحدود السورية اللبنانية
   توزيع مساعدات مالية على العائالت الفلسطينية السورية في مدينة اسطنبول

 .وضواحيها
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 ضحايا
 11" ) دمحم الشهابي"الطفل قضى 
من أبناء مخيم اليرموك، متأثرا   (عاما  

بجراحه جراء اصابته بشظايا قذيفة 
 .سقطت على ضاحية األسد بدمشق

في غضون ذلك أكد فريق الرصد 
والتوثيق في مجموعة العمل من أجل 

" 1901"فلسطينيي سورية أنه وّثق 
ضحية فلسطيني قضوا في مخيم 
 .اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق

 ،واالشتباكات والتعذيب حتى الموت من أبرز األسباب التي أدت إلى وفاتهم حيث كان القصف
 –يضاف إلى ذلك الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

 .الجئا  قضوا بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية" 111"القيادة العامة والذي راح ضحيته 
 

 آخر التطورات
خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق لليوم الثاني على التوالي لقصف تعرض مخيم 

عنيف بالبراميل المتفجرة، حيث استهدفت مدرستي دير عمرو وبئر السبع التابعتين لوكالة 
سورية الجنسية من سكان المخيم جراء القصف وأدى لوقوع " فيما قضت خيرية أحمد ،األونروا

وقال مراسل مجموعة العمل أن حالة من الهلع  ،المدنيين عدد من اإلصابات في صفوف
 .والخوف الشديدين سرت بين األهالي وخاصة منهم األطفال والنساء

 
 آثار القصف على مخيم خان الشيح
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كذلك تعرض المخيم بعد عصر يوم أمس لقصف عنيف هّز أرجاء المخيم حيث سقطت عدة 
التي و  و تسمع أصوات الصواريخ في المخيم،"الماء خزان"قذائف هاون في محيط الحارة الشرقية 

 .تنطلق من موقع الجيش النظامي في تلة كوكب بإتجاه مدينة القنيطرة ودرعا
في غضون ذلك قام فريق خدمات هيئة فلسطين الخيرية في المخيم بفتح الطرقات وازالة الركام 

كما شارك فريق  ،الكهربائيالناجم عن سقوط حاوية المتفجرات وسط المخيم، واصالح التيار 
 .الخدمات بمؤسسة جفرا األهالي بعمليات تنظيف الركام والطرقات عقب تعرض المخيم للقصف

وفي سياق متصل أطلق ناشطون من أبناء المخيمات الفلسطينية حملة على موقع التواصل 
المفروض  ، وذلك بسبب الحصار"أنقذوا مخيم خان الشيح" تحت عنوان (الفيس بوك)االجتماعي 

على المخيم، واستمرار استهدافه بالبراميل المتفجرة والصواريخ وقذائف الهاون، والتي راح 
 .ضحية من أبناء مخيم خان الشيح (125) ضحيتها ما يقارب 

 
 إزالة الركام وفتح الطرقات في مخيم خان الشيح

عنيف بالبراميل وبحسب أحد الناشطين بأن الحملة جاءت بعد تعرض مخيم خان الشيح لقصف 
المتفجرة يوم أمس، وكذلك إللقاء الضوء على معاناة أبناء المخيم الذين يعانون من أزمات 
اقتصادية ومعيشية ضاغطة منذ بداية الحرب الدائرة في سورية، فيما أكد ناشط آخر أن هدف 

نقاذ المخيم وتحييده عن الصراع الدائر في س  .وريةالحملة األساسي هو حماية المدنيين وا 
ومن جانبهم طالب نشطاء وجهاء وأهالي مخيم خان الشيح بعدم زج مخيمهم في الصراع الدائر 
في سورية، كما أكدوا على أن المخيم يضم مدنيين عزل ال يحملون أي نوع من السالح لذلك 
يناشدون كافة األطراف بتجنيبه ويالت ما يحدث في سورية، كما ناشدوا كافة الجهات المعنية 

ء منها الدولية المتمثلة باألمم المتحدة واألونروا، والفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير سوا
الفلسطينية التي تعتبر نفسها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني للتدخل من أجل رفع الجور 

 .والظلم عن أبناء كافة المخيمات الفلسطينية في سورية ومن ضمنها مخيم خان الشيح
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خان الشيح بريف دمشق من أكثر البلدات التي قصفت بالبراميل المتفجرة حيث وتعتبر بلدة 
وصل عدد البراميل التي القاها الطيران المروحي التابع للنظام السوري ثمانمائة وستين برمياُل 

برميال ، هذا إضافة إلى قيام الطيران " 53"كان نصيب مخيم خان الشيح منها حوالي الـ  ،متفجرا  
الحديثة وذات قوة  (42سيخوي )كثر من ثمانين غارة منها ثالثين غارة بطائرات الحربي بأ

 .التدمير الكبيرة لم يكن المخيم بمعزل عنها
يشار أن مخيم خان الشيح في الغوطة الغربية للعاصمة دمشق، هو ثاني أكبر تجمعات لالجئين 

مة، ويستهدفه سالح جو الفلسطينيين على األراضي السورية بعد مخيم اليرموك جنوب العاص
النظام السوري بالبراميل المتفجرة بشكل شبه يومي، موقعا  قتلى وجرحى بين المدنيين من األهالي 

ألف نسمة، فضال  عن مئات النازحين الهاربين من  14النازحين، ويقدر عدد سكانه بحوالي 
 ،ألوضاع األمنية فيهمابلدات ومدن الغوطة الغربية، مثل معضمية الشام، وداريا بسبب تدهور ا

والذي يتعرض دوما  للقصف  ،فيما التزال جميع الطرق الواصلة بالمخيم مغلقة إلى طريق زاكية
 .وأعمال القنص والتي ذهب ضحيتها العديد من أبناء المخيم

وفي جنوب دمشق يشهد مخيم اليرموك وبشكل شبه يومي اندالع اشتباكات عنيفة بين 
وجبهة النصرة من " داعش"لمسلحة من جهة، وتنظيم الدولة اإلسالمية المجموعات الفلسطينية ا

 19يسيطر على حوالي " داعش"فيما ال يزال تنظيم  ،جهة أخرى، على عدة محاور في المخيم
من مساحة المخيم، في حين يسيطر الجيش النظامي والمجموعات المسلحة الموالية له على % 

يعاني من تبقى أوضاعا  مأساوية نتيجة عدم توفر  ، أما من الجانب المعيشي% 29حوالي 
المواد الغذائية واستمرار انقطاع المياه والكهرباء عن جميع أرجاء المخيم ألكثر من عام ونصف 

 .العام
ألف كانوا محاصرين في المخيم نزح منهم المئات إلى البلدات المجاورة  11يشار إلى أن حوالي 

 .4913/ نيسان -لليرموك مطلع إبريل  داعش-بعد اقتحام تنظيم الدولة 
 

 مصر
 بعد موافقة السلطات األلمانية الستقبالهم بدأت السلطات المصرية بترحيل الالجئين الفلسطينيين

فيما  ،وانطلقت الدفعة األولى ظهر اليوم ،أشهر 1المحجزين لديها في سجن كرموز منذ و 
ج العرب الدولي حتى يتم موعد اقالع انتظرت المجموعة األخرى في قاعة اإلنتظار بمطار بر 

على أن ترّحل مجموعتين من  ،بينهم النساء واألطفال 24الطائرة ويبلغ عدد المرّحلين إلى ألمانيا 
الجئا    "56"وكانت السلطات المصرية قد قامت باعتقال .المفرج عنهم إلى كل من السويد وفرنسا
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أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا انطالقا  من فلسطينيا  من سورية، وذلك بعد أن احتجزتهم 
حيث وقعوا ضحية لعملية نصب من قبل المهربين الذين تركوهم على أحد  ،الشواطئ التركية

وخاض الالجئون .الجزر قبالة الشواطئ المصرية، والتي قامت السلطات المصرية باعتقالهم منها
جن كرموز بمدينة اإلسكندرية المصرية إضرابا  الفلسطينيون والسوريون خالل فترة احتجازهم في س

بينما تعرضت السلطات المصرية النتقادات العديد  ،مفتوحا  عن الطعام حتى يتم تحقيق مطالبهم
 .من المؤسسات والهيئات الحقوقية واإلنسانية من أجل إطالق سراحهم

 
 المحتجزين إلى مطار برج العرب دفعة من وصول

 مقدونيا
ابريل المنصرم،  –أيار / 19في مقدونيا يوم " سامي خالد دياب"الفلسطيني السوري فقد الالجئ 

لى اآلن لم ترد أي معلومات أو أخبار عنه يذكر أن .وذلك أثناء محاولته السفر إلى أوروبا، وا 
 .مقدونيا هي إحدى دول العبور آلالف الالجئين المتوجهين إلى أوروبا

 
 اعتقال

خالد "السوري الالجئ الفلسطيني عتقلت قوات األمن 
ولم  ،على الحدود السورية اللبنانية" زيد أبو جمال

يشار إلى أنه مسؤول  ،يتم معرفة أسباب اإلعتقال
فرع حمص للمتطوعين في جمعية الهالل األحمر 

وأحد أهم العاملين بالمجال التطوعي ،الفلسطيني
وكانت مجموعة العمل .بمخيم العائدين في حمص

معتقال  فلسطينيا  من أبناء  131قد وثقت أسماء 
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بينما بلغت الحصيلة اإلجمالية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون  ،مخيم العائدين بمدينة حمص
معتقال  الزال األمن السوري يتكتم عن مصيرهم وعن  101السورية والموثقة لدى مجموعة العمل 

 .أماكن اعتقالهم
 
 أهلين عمل لجا

عائلة فلسطينية  11قدمت لجنة فلسطينيي سورية في تركيا خالل يومين مساعدات مالية ل
واطلعت اللجنة على أوضاعهم  ،مهجرة من سوريا يقطنون في مدينة اسطنبول وضواحيها

المعيشية ووصفتها بالسيئة، وقالت إن عددا  من العائالت تسكن في غرفة واحدة مع بعضها 
يذكر أن اآلالف من الالجئين الفلسطينيين فروا من الحرب الدائرة في سوريا نحو .ودون مطبخ
كون السلطات التركية  ،ودخل الكثير منهم األراضي التركية بطريقة غير شرعية ،دول الجوار

يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين ، و تستمر بمنع إصدار تصاريح أو تأشيرات دخول لهم
 .وفق إحصائيات غير رسمية 2999إلى  5999في تركيا نحو 

 
 5162/ حزيران ــ يونيو 61وأرقام حتى  إحصائيات # الالجئون الفلسطينيون في سورية 

الجئا  في  (19،111)فروا من سورية إلى خارجها منهم ألف الجئ فلسطيني سوري  80  •
الجئا  في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (1999)الجئا  في لبنان،  (31599)األردن و

 .4913لغاية فبراير " األونروا"
ألف الجئا  فلسطينيا  سوريا  وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات  (53)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
ضحية  (501)معتقل و (101)المعتقلين الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل بلغ عدد  •

 .قضوا تحت التعذيب في السجون السورية
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يوما   (410)لـ يوما ، والماء  (110)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (110)
 .ضحية (111)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يوما  على التوالي (199)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .التوالي يوما  على (311)

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
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أيام بعد سيطرة مجموعات  (115)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%19)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (241)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا  مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


