
 

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

 

 

 
 

 

قصف بالبراميل المتفجرة يستهدف مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين "
 "بدمشق

 
 

 الجئ فلسطيني يقضي تحت أنقاض القصف في مخيم اليرموك. 

  "3901 "فلسطيني قضى في مخيم اليرموك منذ بدء الحرب في سورية. 

 قصف واشتباكات عنيفة تستهدف محيط مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

  استمرار الوقفات االحتجاجية لفلسطينيي سورية في لبنان لمطالبة األونروا بالتراجع
 .عن قرارها األخير

 ن أثناء محاولتهم السفر بحراً من تركيا اعتقال ثالثة الجئين فلسطينيين سوريي: تركيا
 .إلى اليونان

  قرار األونروا وقف مساعدة اإليواء لفلسطينيي سورية "مجموعة العمل تصدر تقرير
 "في لبنان والسيناريوهات المحتملة
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 ضحايا
إثر القصف بالبراميل المتفجرة الذي استهدف مخيم اليرموك " أحمد صفوان كلش"قضى الالجئ 

ساعة قبل أن يدفن في مقبرة ( 41)اليوم، حيث استمرت عملية انتشال جثمانه حوالي  منذ فجر
 .الشهداء داخل المخيم

( 4901)فيما تشير اإلحصاءات الموثقة لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن 
 .الجئًا فلسطينيًا قضوا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين منذ بدء الحرب في سورية

حيث قضى معظمهم بالقصف واالشتباكات المتكررة، والتي كان آخرها قيام الجيش النظامي 
بقصف المخيم بعدد من البراميل المتفجرة والتي أدت إلى وقوع ضحية على األقل باإلضافة إلى 

 .دمار هائل في المباني المدنية

 
 "أحمد صفوان كلش"الالجئ من تشييع 

 آخر التطورات
بالبراميل المتفجرة استهدف محيطي مؤسسة الكهرباء على شارع اليرموك الرئيسي، قصف عنيف 

ومسجد فلسطين بالقرب من مركز االعاشة في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، فجر 
 .األمس، مما أسفر عن وقوع ضحية على األقل وعدد من االصابات بين المدنيين

منازل القريبة من مكان سقوط البراميل المتفجرة، تزامن ذلك مع وأدى إلى اندالع حريق في أحد ال
اندالع اشتباكات عنيفة على عدة محاور قتالية بين الجيش النظامي والمجموعات الفلسطينية 

 .وجبهة النصرة من جهة أخرى" داعش"الموالية له من جهة، وتنظيم 
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يادة العامة بفرض حصار خانق الق –فيما يستمر الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
الجئًا قضوا بسبب نقص الغذاء ( 478)يومًا والذي راح ضحيته ( 806)على األهالي منذ 

 .والرعاية الطبية
إلى ذلك يستمر الوضع اإلنساني داخل المخيم بالتدهور خاصة بعد اقتحام ما يسمى بتنظيم 

 .ماضيإبريل ال –داعش لليرموك مطلع نيسان  –الدولة اإلسالمية 

 
 اثار القصف داخل مخيم اليرموك

أما في ريف دمشق فقد شهد محيط مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين أعمال قصف 
واشتباكات عنيفة استهدفت المزارع واألحياء المجاورة، ترافق مع قيام المروحيات العسكرية بإلقاء 

 .القنابل الضوئية في سماء المنطقة
الهلع بين األهالي خوفُا من امتداد القصف إلى المخيم الذي يعاني من فيما سادت حالة من 

أزمات معيشية قاسية بسبب استمرار انقطاع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة 
 .خان الشيح –زاكية "دمشق باستثناء طريق 

 
 لبنان 

حتجاجية أما مقرات خرج العشرات من الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان في وقفات ا
األونروا في لبنان حيث تجمعوا بالقرب من مقر األونروا في العاصمة اللبنانية بيروت مطالبين 

" مساعدة السكن"األونروا بالتراجع عن قرارها األخير الذي اتخذته بحقهم والذي ينص على إلغاء 
 .ر يوليو القادمالتي كانت تقدمها الوكالة لفلسطينيي سورية في لبنان ابتداًء من شه
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 في لبناناألونروا وقفة إحتجاجية أمام مقر 

 تركيا
: قامت السلطات التركية باعتقال ثالثة الجئين فلسطينيين سوريين من أبناء مخيم النيرب هم

وذلك أثناء محاولتهم السفر بحرًا من تركيا " محمد خاليلي"، و"محمود شلبي"، و"محمد حديري"
فيما أفاد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيين .الهجرة إلى الدول األوربيةإلى اليونان بهدف 

محمد "، و"محمد حديري"سورية في تركيا بأن السلطات التركية قامت باإلفراج عن الشابين 
وأضاف أنها أبقت الالجئ  ،بعد أن قامت السفارة الفلسطينية بالتدخل إلطالق سراحهما" خاليلي

يشار أن تركيا .عامًا قيد االعتقال بسبب عدم تيقن السفارة من جنسيته (14) "محمود شلبي"
تعتبر من أهم منافذ عبور المهاجرين وخاصة الالجئين الفلسطينيين والسوريين الفارين من أتون 
الحرب في سورية، ويسلك المهاجرون طرق برية وبحرية على الرغم من خطورة الطرق على 

 .حياتهم
 

 جل فلسطينيي سوريةوعة العمل من أمجم
قرار األونروا وقف مساعدة اإليواء لفلسطينيي سورية في لبنان والسيناريوهات "تحت عنوان 

( 47)أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقريرًا خاصًا مكونًا من " المحتملة
جراء ألف الجئ فلسطيني سوري في لبنان  11صفحة يتطرق للحديث عن المخاوف التي يواجها 

تطبيق األونروا لقرار إيقاف مساعدات بدل اإليواء الطارئة، وما يتركه من تأثير على أمنهم 
 .االجتماعي وأوضاعهم اإلنسانية والقانونية
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حيث صور التقرير الحالة الفلسطينية السورية في لبنان ووضع أربعة سيناريوهات محتملة لتطبيق 
ول األمر الواقع أو انتقال الوالية من األونروا هذا القرار من الدخول في اعتصامات أو قب

فيما رجح .للمفوضية أو توجه الالجئين الفلسطينيين السوريين نحو الحدود الفلسطينية اللبنانية
التقرير السيناريو األول المتمثل بممارسة الضغط على األونروا من كل األطراف المحلية 

 .ذلك نظراً  لتوفر إمكانيات ووسائل تحقيقهو  ،واإلقليمية والدولية لثنيها عن قراراتها
كما تناول التقرير باألرقام تعداد فلسطينيي سورية في لبنان وأماكن توزعهم ونسبهم، حيث ُقدر 

ألف  11.4حوالي  1941تشرين الثاني  –عددهم حسب احصائيات األونروا نهاية نوفمبر 
 ،سة في المدن اللبنانية بنسب متفاوتةعائلة توزعوا على المناطق الخم 41719بما يعادل  ،الجئ

يعيش فيها غالبية الالجئين في بيوت مستأجرة بمعدل وسطي ألجرة المنزل داخل المخيمات 
 .خارجها$ ( 199)و $( 199)

وخلص التقرير بعدة مقترحات وتوصيات من أجل الضغط على األونروا لثنيها عن قراراتها وهي، 
حراك فلسطيني جامع للضغط على األونروا بكل الوسائل اتخاذ خطوات جادة وفاعلة لتشكيل 

المتاحة للتراجع عن هذا القرار، ومطالبة المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية والسلطة 
الفلسطينية والدول المضيفة لالجئين القيام بما يلزم لحفظ وصون كرامة الالجئين الفلسطينيين، 

ية والعمل على إدارته بحكمة بالغة تجنبًا لصدامات قد وصبغ الحراك بالصبغة الوطنية الفلسطين
تقع بين الالجئين الفلسطينيين السوريين مع الالجئين الفلسطينيين اللبنانيين، والمسارعة إلى تقديم 

 –الطالب  –األطفال ) المساعدات العاجلة للعائالت الالجئة خصوصًا الشرائح الضعيفة منها 
 : طالع على التقرير من خالل تحميل الرابط التالييمكنكم اال.(األرامل واأليتام

http://goo.gl/Q3eR0p 
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 6102/ مايو ــ أيار /  62الالجئون الفلسطينيون في سورية احصاءات وأرقام حتى 
الجئًا في ( 016201)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 01) •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 2111)الجئًا في لبنان، ( 20311)األردن و
 .1944لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 61933)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

ضحية قضوا ( 393)و( 013)بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل  •
 .تحت التعذيب في السجون السورية

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
( 620)يومًا، والماء لـ ( 120)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 290)لليوم 

 .ضحية( 012)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يومًا على التوالي( 219)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي( 221)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 126)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 11)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 512)حوالي  :مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


