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النظام السوري يستهدف حافلة مدنية تقل ...رغم رفع علم األمم المتحدة"
 "طالب من أبناء مخيم خان الشيح

      

 
 

 "تضيق الخناق على أبناء مخيم اليرموك المحاصرين" داعش  

 دنون في دمشق فقدان أحد أبناء مخيم خان 

 الجئون فلسطينيون سوريون في لبنان يشكون حظر تجوالهم بذريعة االنتخابات 
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 التطورات آخر

استهدفت حافلة ركاب تقل عدد من طالب  731أفاد مراسل مجموعة العمل أن دبابة الفوج 
الشهادة اإلعدادية من أبناء مخيم خان 
الشيح أثناء عودتهم إلى المخيم بعد تأدية 
امتحاناتهم، أسفر إطالق النار عن إصابة 
عدة حافالت بشكل مباشر وتعطلها على 
حافة الطريق وسط حالة من الذعر انتابت 
الطالب، مشيرًا إلى أن عناصر الفوج 
استهدفوا الحافلة رغم رفعها علم األمم 
المتحدة والتنسيق الذي تم بين مؤسسة 
التابعة للجيش النظامي من جهة أخرى، وعلمهم  الالجئين واألونروا من جهة والفرقة السابعة

 .المسبق بموعد خروج ودخول الطالب

وفي السياق أصيبت طالبة من أبناء المخيم في الصف التاسع بشظية في الرأس، أثناء عودتها 
أول أمس إلى منزلها في شارع الثانوية نقلت على الفور للعالج خارج المخيم رغم صعوبة الوضع 

 .داف المدنييناألمني واسته

ميدانيًا، جدد الطيران الحربي يوم أمس شن غاراته على المناطق والمزارع المحيطة بمخيم خان 
الشح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي، مما أثار الهلع بين سكانه خوفًا على حياتهم 

جموعات المسلحة وحياة أطفالهم وأبناء المخيم، تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات عنيفة بين الم
 .والجيش النظامي

فيما فاقم تدهور الوضع األمني في منطقة خان الشيح األوضاع اإلنسانية والمعيشية لسكان 
خان الشيح الطريق الوحيد الواصل بين المخيم  –المخيم، نتيجة قطع النظام السوري طريق زاكية 

مما أدى إلى ظهور  ،ية والخبز إليهامنع إدخال المواد الغذائية واألدو و  والعاصمة السورية دمشق،
 .أزمة في تأمين رغيف الخبز
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أن استمرار الحصار الخانق الذي يفرضه النظام السوري على منطقة " :إلى ذلك قال ناشطون
خان الشيح سيؤدي إلى نفاد جميع المواد الغذائية والطبية، كما حذروا من تكرار سيناريو مخيم 

 .الجئًا منهم جوعاً ( 781)اليرموك الذين قضى فيه 

 
فيما أكد عدد من أهالي مخيم خان الشيح في رسائل عديدة وصلت لمجموعة العمل أنهم رغم 
النداءات والمناشدات التي أطلقوها إلى منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية وهيئات حقوق 

وذهبت صراخاتهم أدراج اإلنسان ووكالة األونروا إال أنهم لم يجدوا آذانًا صاغية لتلك النداءات 
 .الرياح على حد تعبيرهم

" داعش"وفي جنوب العاصمة دمشق، أفادت األنباء الواردة من مخيم اليرموك، أن تنظيم الدولة 
يفرض قيودًا جديدة على أبناء مخيم اليرموك المحاصرين في مناطق االشتباكات مع جبهة 

التابع ( تقاطع اليرموك)ارع المدارس ، حيث أكد عدد من أبناء المخيم، أن حاجز ش"النصرة"
لتنظيم الدولة يمنع أهالي حي عين غزال من إدخال الخبز وماء الشرب وكراتين المساعدات 
الغذائية التي حصلواعليها من توزيع وكالة األونروا في بلدة يلدا المجاورة للمخيم مما اضطر 

لمحاصرة داخل المخيم، اضافة للخبز األهالي إلى ابقاء الكراتين عند اقاربهم خارج المناطق ا
 .ومياه الشرب إلى منازلهم في مناطق االشتباكات

وكان التنظيم قد منع األهالي المحاصرة في مناطق أخرى من ادخال المواد الغذائية واحتياجاتهم 
ما يحصل بالمناطق المحاصرة وطالبوا األهالي بالتوجه إليها في " النصرة"اليومية، وحّمل جبهة 
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طقة الجاعونة ومطالبتهم بالخروج منها لكي تحل المشكلة، األمر الذي أثار األهالي التي من
 .بتصرفات النظام السوري والفصائل الموالية له كالقيادة العامة وغيرها" داعش"شّبهت استفزازات 

، يشار إلى استمرار االشتباكات وحالة الكر والفر بين داعش والنصرة في عدة محاور في المخيم
على ( 7601)كذلك يستمر حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم 

 .يومًا على التوالي( 071)يومًا، والماء لـ  (7736)التوالي، وقطع الكهرباء منذ أكثر من 

 

  مفقود

أثناء من أبناء مخيم خان دنون بريف دمشق، " عدنان محمد أبو رائد" ُفقد الالجئ الفلسطيني
مايو الجاري، مما يرفع  –أيار / 78ذهابه إلى العاصمة السورية دمشق يوم أول أمس األربعاء 

شخصًا ( 582)حصيلة الالجئين الفلسطينيين الذين فقدوا منذ بداية الحرب في سورية إلى 
 .بحسب احصائيات فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 

 لبنان

مراسل مجموعة العمل في لبنان، أن السلطات اللبنانية تفرض حظر التجوال على الالجئين أفاد 
 .الفلسطينيين والسورييين في بعض المناطق اللبنانية بذريعة انعقاد االنتخابات البلدية
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حيث وصلت لمراسل مجموعة العمل شكوى من إحدى الالجئات الفلسطينيات السوريات، أنها 
بإقليم الخروب، لكن هناك تعليمات من " برجا"اب في زيارة ألقاربها في منطقة كانت تريد الذه

الجيش والقوى األمنية بمنع تجوال النازحين من سورية في تلك المنطقة، كما وصلت شكوى 
لن يستطيع الذهاب يوم غد إلى "أخرى من أحد الشباب الفلسطينيين النازحين من سورية، أنه 

 ".وذلك بسبب االنتخابات البلدية عمله المعتاد في صيدا،

الجئًا فلسطينيًا هجروا من سورية إلى لبنان، وذلك بسبب استهداف  (05266) يذكر أن أكثر من
 .مخيماتهم وأماكن إقامتهم بالقصف واالشتباكات والحصار

 

 6192/ أيار ــ مايو/ 91/وأرقام حتى  إحصائيات  فلسطينيو سورية

 .في األردن الجئ فلسطيني سوري( 72266) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 055266) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0666) •

 .5672يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 8666) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 7666) •
كانون  -أوروبا حتى نهاية ديسمبر ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى( 17.5)أكثر من  •

 .5672األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا ( 071)يومًا، والماء لـ ( 7736)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 7601)
 .ضحية( 781)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : م السبينةمخي •
 .يوم على التوالي( 155)
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أيام بعد سيطرة مجموعات ( 7770)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .ن مبانيهم%( 16)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 110)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : 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 


