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ضحايا من الالجئين الفلسطينيين يقضون بمجزرة ارتكبها النظام  5"
 "السوري بحق أبناء مخيم خان الشيح

      

 
 

 أحد أبناء مخيم خان الشيح يقضي جراء القصف الذي استهدف محيط المخيم 

  فلسطيني في منطقة داريا بريف دمشققضاء الجئ  

 أوضاع معيشية قاسية يعاني منها أبناء مخيم العائدين بحماة  

 المفوض العام لألونروا يطلع على أوضاع الالجئين الفلسطينيين خالل زيارته لسورية  

 األونروا تقوم بتعبئة بطاقات الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان 
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 ضحايا

 ووالدته" محمد ماجد سند" الطفل: ة، همفلسطينيين قضوا يوم أمس في سوريسبعة الجئين 
الذين ماتوا جراء " عويد مظهور"، و"حازم حسين هزاع"، و"حمزة محمد الدالي"، و"روضة جبر"

قيام عناصر النظام باستهداف سيارة مدنية كانت تقل عددًا من الالجئين أثناء مرورها عبر المنفذ 
 .بين المخيم ومركز العاصمة دمشق الوحيد الذي يربط

 
من أبناء مخيم خان الشيح متأثرًا بجراحه بسبب " أحمد حسن عواد" فيما قضى الالجئ الفلسطيني

 .القصف الذي استهدف محيط المخيم

من أبناء مخيم السبينة خالل مشاركته في القتال إلى " حسين عيسى" إلى ذلك قضى الفلسطيني
 .اإليراني الموالي للنظام السوري في منطقة داريا بريف دمشقجانب الحرس الثوري 

 

 آخر التطورات

 5ارتكبت قوات الجيش واألمن السوري صباح يوم أمس الثالثاء مجزرة مروعة راح ضحيتها 
الجئين فلسطينيين من أبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق، حيث قام عناصر النظام باستهداف 

ًا من الالجئين أثناء مرورها عبر المنفذ الوحيد الذي يربط بين المخيم سيارة مدنية كانت تقل عدد
 .ما أسفر عن وقوع خمسة ضحايا على األقل بينهم طفل ووالدته ،ومركز العاصمة دمشق
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والضحايا التي وثق مراسل مجموعة العمل 
" محمد ماجد سند" الطفل: أسماؤهم هم

 ،"حمزة محمد الدالي"، و"روضة جبر" ووالدته
 "عويد مظهور"، و"حازم حسين هزاع"و

 ،باإلضافة إلى وقوع عدد من اإلصابات
حيث يضطر جميع أهالي المخيم إلى سلوك 

بالرغم من " خان الشيح –زاكية "طريق 
خطورته ألن قوات النظام أغلقت جميع 
 .الطرقات الواصلة بين المخيم والعاصمة دمشق

عدد من القذائف على الحارة الشرقية والغربية إلى ذلك تعرض مخيم خان الشيح للقصف وسقوط 
منه، وفي التفاصيل نقل مراسل مجموعة العمل نبأ استهداف مدفعية الجيش النظامي المتمركزة 
في تلة الكابوسية بيوت وحارات أهالي المخيم، حيث طال القصف الشارع الرئيسي من المخيم، 

 .بين المدنيين مشيرًا إلى أن القصف أدى إلى سقوط عدد من الجرحى

من أبناء مخيم خان الشيح متأثرًا بجراحه بسبب " أحمد حسن عواد"فيما قضى الالجئ الفلسطيني
 .القصف الذي استهدف محيط المخيم
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في غضون ذلك دارت اشتباكات بين فصائل المعارضة السورية المسلحة من جهة وقوات النظام 
الغربية بـ ريف دمشق، في محاولة لألخيرة،  من جهة أخرى، قرب أوتستراد السالم في الغوطة

 .اقتحام مخيم خان الشيح من محاور الطيبة وأوتستراد السالم ودروشا

وباإلنتقال إلى وسط سورية تسود حالة من الهدوء أرجاء مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين في 
لمخيمات الفلسطينية التي حماة، حيث يعد المخيم من المخيمات الهادئة نسبيًا مقارنة مع باقي ا

شهدت أعمال قصف وحصار مستمرة، إال أن ذلك لم يمنع البطالة من االنتشار في صفوف 
شباب المخيم حيث فقد معظمهم عمله بسبب التوتر األمني في محيط المخيم مما ضاعف من 

ة بشكل األزمات االقتصادية التي يعاني منها األهالي، حيث يشكون من تدهور األوضاع المعيشي
 .كبير، إضافة إلى تفاقم أزمات الكهرباء والخبز وارتفاع أسعار المواد األولية بشكل كبير

الجدير ذكره أن حالة من الهدوء النسبي ينعم به أهالي مخيم العائدين بحماة ال يعكره إال حمالت 
ب لدى سكانه الدهم واالعتقال التي يشنها األمن السوري بين فترة وأخرى مما يثير الهلع والرع

 .بسبب خوفهم على أبنائهم من االعتقال التعسفي

بزيارة إلى سورية يومي " بيير كرينبول"وفي سياق مختلف قام المفوض العام لوكالة األونروا 
الحادي عشر والثاني عشر من أيار الجاري، لإلطالع على أوضاع الالجئين الفلسطينيين، ولقاء 

 .ن سوريينموظفي األونروا ومسؤولين حكوميي

هذا وقد نظم المفوض العام لألونروا جولة ميدانية شملت كاًل من مخيم السيدة زينب ومنطقة يلدا 
التي تقطنها المئات من العائالت الفلسطينية التي نزحت من مخيم اليرموك، حيث ألتقى خاللها 

رار الحرب في بعدد من الالجئين الذين أطلعوه على مدى المعاناة التي يتكبدونها جراء استم
سورية، وتهجيرهم من مخيماتهم ومنازلهم، كما طالبوه بالضغط على كافة األطراف المعنية من 
أجل عودتهم إلى بيوتهم، وشددوا على ضرورة استمرار دعم األونروا لالجئين الفلسطينيين وعدم 

 .تقليص مساعداتها لهم

 لقائه بعدد من المسؤولين السوريين، خالل" بيير كرينبول"وبدوره دعا المفوض العام لألونروا 
المدير العام للهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب علي مصطفى إلى اتخاذ إجراءات من و 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

أجل تعزيز حماية الجئي فلسطين ومن أجل تمكين األونروا من الوصول إلى الالجئين الذين هم 
 .في حاجة للمساعدة

 
طاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين السوريين وفي لبنان قامت األونروا بتعبئة ب

 بدل إيجار لكل عائلة فلسطينية الجئة من سورية،$ 011المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ 
 .لكل شخص$ ( 72)ل حوالي .ألف ل ٠٤بدل طعام و 

من  7106هذا وكانت األونروا أعلنت أنها تمكنت من خالل المناشدة العاجلة لسوريا لعام 
اإلستمرار بتقديم المساعدة النقدية لالجئي فلسطين القادمين من سورية إلى لبنان، والمؤهلين 

أربعون ألف ليرة لبنانية وذلك بدل غذاء : للحصول على المساعدات النقدية على النحو التالي
هرية مساعدة ش$  011، و7106للفرد الواحد، ومنوهة أن هذه المساعدة مستمرة حتى نهاية عام 

مارس الحالي ولغاية _ بقيمة بدل إيواء، حيث ستقدم هذه المساعدة شهريًا ابتداًء من شهر آذار 
 .7106شهر حزيران 

عن العائالت المهجرة بذريعة $ 011في غضون ذلك كانت األونروا قد قامت بقطع بدل اإليواء 
كما خفضت مبلغ المساعدات الغذائية  ،نقص التمويل وعدم وفاء الدول المانحة بتقديم مساعداتها

 .ألف ليرة لبنانية 51لبنانية إلى ألف ليرة  55من 
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 6172/ أيار ــ مايو/ 71/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500)  •
لغاية " األونروا"وفق احصائيات وكالة  الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك (6000)  •

 .7105يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
كانون  -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 20.7)أكثر من  •

 .7105األول 
ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم  استمرار حصار الجيش النظامي: مخيم اليرموك •

يومًا ( 602)يومًا، والماء لـ ( 0071)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0162)
 .ضحية( 012)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .م على التوالييو ( 071)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 0007)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 21)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 225)حوالي : مخيم درعا •
مع  الوضع هادئ نسبياً : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 

 

 


