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النظام السوري يقصف مدرسة تابعة لألونروا في مخيم خان الشيح، "
 "والجئان يقضيان إثر إصابتهما بقصف سابق

 

 
 

 قصف يستهدف مخيم اليرموك المحاصر. 

  السوريةبعد نبأ وفاته، مشاهدة فلسطيني في أحد السجون. 

 األونروا تقوم بتعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان. 

 تقديم مساعدات مالية لعدد من العائالت الفلسطينيية السورية في تركيا. 
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 ضحايا

متأثرين " دمحم صالح شاكوش"و ،"عبد الرحمن أبو قطن"قضى كل من الالجئين الفلسطينيين 
متأثرًا بجراحه " أبو القطن"بجراحهما نتيجة القصف الذي استهدف مخيم خان الشيح، حيث قضى 

نتيجة إصابته بشظية جراء قصف استهدف المخيم قبل عامين، ما تسببت له بشلل الجزء السفلي 
ع الهدى وسط مخيم من جسمه، أما الشاكوش فقد قضى نتيجة غارة جوية روسية استهدفت جام

 .6132 - 33 - 31خان الشيح يوم 

يشار أن عدد الالجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم خان الشيح الذين قضوا بسبب الحرب في 
ضحية، بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي  391سورية بلغ نحو 

 .سورية

 
 التطورات آخر

يوم أمس مدرسة بيريا التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين استهدفت قوات النظام السوري 
مما أدى إلى دمار هائل في المدرسة  ،في مخيم خان الشيح بصاروخ فيل" األونروا"الفلسطينيين 

 .علمًا أن األونروا أخلتها من الطالب أول أمس

ى الماديات، كما قصفت قوات النظام الحارات الشرقية للمخيم بقذيفتين اقتصرت أضرارهما عل
 .فيما استهدفت الحارات الغربية في مخيم خان الشيح بقذيفة صاروخية
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الجدير بالتنويه أن النظام السوري قام باستهداف المدارس والمراكز الصحية التابعة لوكالة 
األونروا أكثر من مرة، فيما اكتفت األونروا بإصدار العديد من البيانات الصحفية أدانت فيها 

المراكز التابعة لها دون أن تشير إلى الطرف المسؤول عن قصف منشآتها، و  رسقصف المدا
" األطراف المسؤولة" أصدرت بيانًا أدانت فيه من أسمتهم 6132سبتمبر  -أيلول  11ففي يوم 

في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين  6132 - 9 – 62عن قصف إحدى مدارسها يوم 
 .بريف دمشق الغربي

 
انفجارات  1جنوب العاضمة دمشق، قالت األنباء الواردة من جنوب دمشق، أنه ُسمع دوي وفي 

مساء اليوم في مخيم اليرموك المحاصر تالها اشتباكات متقطعة، يعتقد أنها من مناطق سيطرة 
في المخيم لقصف بعدٍد من  "فتح الشام"، فيما تعرضت يوم أمس مناطق سيطرة جبهة "فتح الشام"

اون، كما استهدفت قوات النظام المتمركزة في أبنية القاعة منطقة الريجة برشاشات قذائف اله
 .ملم 61ملم و1..3

داعش يفرض حصاره على منطقة الريجة ومحيطها وحارة عين  -الجدير ذكره، أن تنظيم الدولة 
بهة ج"غزال وشارع حيفا في مخيم اليرموك بعد إغالقه الحاجز الوحيد الذي يربط منطقة سيطرة 

لى المنطقة، أو إدخال المواد الغذائية إال في " فتح الشام ويمنع األهالي من الدخول والخروج من وا 
لتسليم أنفسهم أو " جبهة فتح الشام"حاالٍت نادرة، في مسعى منه للضغط على من تبقى من 

 .الخروج من المخيم المحاصر
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يادة العامة بفرض حصارهم على الق -كما يواصل الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
يومًا، والماء لـ ( 3111)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 36.2)المخيم لليوم 

 .يومًا على التوالي( 122)

إلى ذلك نقل ناشطون عن مفرج عنه من سجون النظام السوري كان معتقاًل في فرع األمن 
من سكان المزيريب، '' مؤيد العراب''لسطيني ، مشاهدته لالجئ الف"فلسطين" 611العسكري 

، علمًا أن نبأ قضائه وصل إلى ذويه في وقت سابق ومشاهدته كانت 62-31-6132بتاريخ 
 .بعد تاريخ شهادة وفاته

الجدير ذكره أن شهادات لمفرج عنهم من السجون السورية تؤكد وجود أطفال ونساء وكبار في 
ألفرع األمنية السورية، وتشير مجموعة العمل إلى أنها وثقت السن من الالجئين الفلسطينيين في ا

الجئة فلسطينية ال يعلم عن ( 11)الجئ فلسطيني في السجون السورية منهم ( 3362)اعتقال 
ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب ولم ( 11.)ووثقت كذلك  ،مصيرهم شيء

 .تسلم الجثث إلى ذويها

بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين " األونروا"لة وفي لبنان قامت وكا
بدل إيجار لكل عائلة فلسطينية الجئة $ (311)السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ 

 .لكل شخص$ ( 61)ل حوالي .ألف ل( 1.)بدل طعام و  من سورية،

بدل إيواء لالجئين الفلسطينيين $ (311)الجدير بالتنويه أن األونروا قدمت هذا الشهر مساعدة 
السوريين في لبنان، رغم أنها كانت قد أعلنت أنها ستقدم هذه المساعدة شهريًا ابتداًء من شهر 

 .6132مارس الحالي ولغاية شهر تشرين األول  -آذار 

 

  لجان عمل أهلي

مساعدات مالية لعدد من  – 2.فلسطيني  -قدمت الجمعية االسالمية الغاثة األيتام والمحتاجين 
العائالت الفلسطينية المهجرة في تركيا، وبحسب أحد القائمين على الجمعية أنهم وزعوا مساعدات 
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قليم هاتاي وكلس  111مالية ألكثر من  عائلة فلسطينية في مدن مرسين واضنة والعثمانية وا 
وغازي عنتاب وأورفة ونيزب، مضيفًا أن وفدًا من الجمعية قام بجولة ميدانية على أماكن تواجد 
فلسطينيي سورية في جنوب وغربي تركيا لإلطالع على أوضاعها عن كثب والتخفيف من 
آالمها، وظروفهم المعيشية الصعبة التي يعيشونها في ظل انقطاع سبل العمل في الجنوب 

 .ر البيوت وفواتير الكهرباء والماء وخاصة مع قدوم فصل الشتاء الباردالتركي وغالء آجا

ُيشار أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يقدر وفق إحصاءات غير رسمية بين 
 .آالف الجئ موزعين بين اسطنبول ومحافظات وسط وجنوب تركيا( 2)و( 2)

 
 6172/ نوفمبر –رين الثانيتش/ 71وأرقام حتى  إحصائيات فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 31111) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 65111.) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2111) •

 .6131يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 2111) •
 .غزةالجئًا فلسطيني سوري في قطاع ( 3111) •
 .6132ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 19)أكثر من  •
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القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •
( 3111)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 36.2)العامة على المخيم لليوم 

 .ضحية( 391)على التوالي، عدد ضحايا الحصار  يوماً ( 122)يومًا، والماء لـ 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 3313)
يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 3691)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 11)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 913)حوالي : مخيم درعا •
على التوالي، ( 9.)استمرار حصار الجيش النظامي على المخيم لليوم : مخيم خان الشيح •

 .وانقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة له
وضع هادئ نسبيًا مع ال: مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


