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وجنين يقضي ..استمرار استهداف مخيم خان الشيح بالبراميل المتفجرة"
 "في بطن أمه بعد إصابتها جراء القصف

 

 
 

  المتفجرةحماس تدين قصف مخيم خان الشيح بالبراميل. 

 استمرار منع عودة سكان مخيم السبينة إلى مخيمهم. 

 اعتقال ثالثة الجئين فلسطينيين من أبناء مخيم العائدين بحماة. 

 مشاهدة فتى فلسطيني سوري في أحد األفرع األمنية السورية بعد فقدانه لسنوات. 

 متوجهين  مجموعات موالية لألمن السوري تحتجز عدداً من أبناء مخيم النيرب كانوا
 .إلى تركيا

  معدل تمويل مناشدة األونروا الطارئة من أجل %  72: المفوض العام لألونروا

 .7102فلسطينيي سورية لعام 
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 آخر التطورات
لليوم الثالث على التوالي يواصل النظام السوري 
قصفه لمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين 

واستهدافه بقذائف بريف دمشق بالبراميل المتفجرة، 
الهاون والمدفعية الثقيلة، فيما أشار مراسلنا من 
داخل المخيم إلى أن الطائرات السورية ألقت يوم 
أمس أربعة براميل متفجرة استهدفت شارع السعيد 
ومحيط شارع الفيالت، أدت إلى وفاة جنين في 
بطن أمه بعد إصابتها بشظايا القذائف، ووقوع عدد 

ي صفوف المدنيين، إلى ذلك كبير من الجرحى ف
تقوم حواجز األمن والجيش السوري في منطقة عرطوز بمنع سيارات نقل ركاب مخيم خان الشيح 

يفيد شهود عيان بتغيير مسار الطريق باتجاه الكسوة في وقت ال تزال جميع ، و من مغادرة المنطقة
 .الطرق المؤدية لمخيم خان الشيح مغلقة إال طريق زاكية

قصف مخيم خان الشيح بالبراميل المتفجرة واستمرار  (حماس)ق عينه أدانت حركة وفي السيا
ودعت على لسان عضو مكتبها السياسي عزت الرشق إلى  ،استهدافه بالصواريخ وقذائف الهاون 

التوقف الفوري عن قصف المخيم واستهداف سكانه، وفك الحصار عنه، وشدد الرشق على أن 
ومدان، ويعّرض سكانه للحصار المستمر مما يعّمق من مأساتهم استهداف المخيم أمر مرفوض 

 .اإلنسانية، كما طالب بتحييد المخيمات الفلسطينية عن أتون الصراع الدائر في سورية

 
 من آثار القصف على مخيم خان الشيح
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في غضون ذلك أفاد مراسل مجموعة العمل في مخيم النيرب أن األمن السوري والمجموعات 
له احتجزت مركبة تقل ركابًا من المخيم كانوا متوجهين إلى تركيا، وعقب احتجازه سلمته  الموالية

وكانت المجموعات الموالية للنظام السوري قد احتجزت قبل أيام .يتبع لألمن السوري  -للمطار 
مركبة تقل ركابًا نحو تركيا وتم تسليمهم إلى األمن العسكري السوري قبل أن يطلق سراحهم في 

يشار إلى أن قوات األمن السوري تمنع مغادرة اي فلسطيني من المخيم وقد شهد  ،وم التاليالي
عدة حاالت سفر لشباب تم إرجاعهم من آخر حاجز يفصل مناطق سيطرة النظام عن مناطق 

إلى ذلك دارت اشتباكات عنيفة على أطراف مخيم النيرب في منطقة كرم .سيطرة المعارضة
في محاوالت لمجموعات المعارضة السورية التقدم نحو المطار الطراب ومحيط المطار 

العسكري، فيما يعيش أهالي المخيم حالة من الخوف والقلق جراء تدهور الوضع األمني 
 .والمعيشي واالقتصادي

 
 مخيم النيرب

إلى ذلك لم يطرأ أي تطور جديد خالل الفترة الماضية على أوضاع مخيم السبينة لالجئين 
الفلسطينيين بريف دمشق، حيث استمر الجيش النظامي وبعض المجموعات الفلسطينية الموالية 

وذلك بعد أن أجبروا على تركها بسبب  ،له بمنع سكانه من العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم
االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من المعارضة المسلحة والتي 

، أما األهالي فقد 2013\11\7يطرة الجيش النظامي على المخيم بشكل كامل يوم انتهت بس
نزحوا إلى البلدات والمخيمات المجاورة، ليدخلهم هذا النزوح في معاناة جديدة لم تتوقف على ترك 
منازلهم، بل تجاوزت ذلك لتشمل كل حياتهم التي تحولت إلى مأساة بسبب الظروف االقتصادية 

 .الة وضعف الموارد الماليةوانتشار البط
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 معتقلون 
على اعتقال " مورك"مدينة حماه شمااًل وقبل منطقة  أقدم أحد حواجز األمن الجوي الواقع بعد

شادي "، و"نبيل عبد السالم ساليمة: "ثالثة الجئين فلسطينيين من أبناء مخيم العائدين بحماة، هم
 .من أهالي قرية الشجرة" طالل دمحم عبد هللا"و ،"هيثم قاسم

معتقاًل من أبناء مخيم العائدين بحماة في السجون  83يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت أسماء 
 .السورية، ما اليزال مصيرهم مجهوالً 

 -وفي ذات السياق وبعد فقدانه لسنوات عدة نقل عن أحد المفرج عنهم من السجون السورية 
عامًا من  61" عمر دمحم صيام" مشاهدته للفتى الفلسطيني السوري -عن اسمه  رفض الكشف

وتبين الحقًا أنه معتقل  21/11/2012 أبناء مخيم اليرموك، حيث كان الفتى قد فقد منذ تاريخ 
علمًا أن آخر معلومات وصلت عنه كانت منذ عام  ،في أحد األفرع األمنية السورية في دمشق

 .ونصف

 
 صيامعمر دمحم 

 األونروا
بيار كرينبول أن معدل  (األونروا)أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
بالمئة  72بلغ ما نسبته  2015تمويل مناشدة األونروا الطارئة من أجل فلسطينيي سورية لعام 

مالية لها على الوكالة تجد نفسها في وضع حرج، فهي تواجه أخطر أزمة "وأضاف أن ."فقط
االطالق ونقصًا في تمويل أنشطتها الرئيسة، كتوفير المدارس لنصف مليون طفل، لتغطية عام 

 ."مليون دوالر 616بقيمة  7162
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وأشار بيار كرينبول إلى أن الوكالة اضطرت للتقليص من وتيرة ومبلغ المعونة النقدية التي يتم 
، منوهًا إلى أن الجئي "عرض الشديد للمخاطرتوزيعها على الالجئين في سورية في حاالت الت

فلسطين من سورية إلى لبنان ال يحصلون على مساعدات من بدل إيواء األمر الذي سينعكس 
 .بشكل سلبي على تلك العائالت التي ال تملك الوسيلة لتأمين السكن

كرينبول أن بيار  (األونروا)و رأى المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
عزلة واستبعاد وحرمان الجئي فلسطين في سورية وغزة والضفة الغربية واألردن ولبنان تمثل قنبلة 

 ."وقوتة بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط
يجدر التنويه أن وكالة األونروا أقدمت مؤخرًا على اتخاذ مجموعة من القرارات بهدف تقليص 

ها الخمس، األمر الذي أحدث حالة من الغضب خدماتها ووقف التشغيل في مناطق عمليات
واالستياء بين الالجئين الفلسطينيين الذين هددوا باستمرار تصعيد تحركاتهم الشعبية واالحتجاجية 

 .ضد سياسة التقليصات التي تتبعها األونروا

 
 المفوض العام لوكالة األونروا بيار كرينبول

 5172/ حزيران ــ يونيو 71وأرقام حتى الالجئون الفلسطينيون في سورية إحصائيات 
الجئًا في  (61،132)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  80  •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (1111)الجئًا في لبنان،  (26811)األردن و
 .7162لغاية فبراير " األونروا"

ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات  (82)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة



 

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

 

ضحية  (893)معتقل و (396)بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل  •
 .قضوا تحت التعذيب في السجون السورية

المخيم لليوم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على : مخيم اليرموك •
يومًا  (731)يومًا، والماء لـ  (291)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (271)

 .ضحية (621)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يومًا على التوالي (116)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  :مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي (237)
أيام بعد سيطرة مجموعات  (237)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه (%21)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (772)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : حماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


