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قصف يستهدف مخيم خان الشيح بريف دمشق وتجمع المزيريب جنوب "
 "سورية

      

 
 

 استمرار معاناة أهالي مخيم حندرات بحلب  

  المئات من فلسطينيي سورية في لبنان وأبناء مخيم البرج الشمالي يعتصمون ضد
 ألونروا في ملف االستشفاءاتقليصات 

  لبنان –لجنة فلسطينيي سوريا في لبنان تتفقد أوضاع فلسطينيي سورية في البقاع 

 
 
 
 
 
 



 

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

 

 التطورات آخر 
منازل أهالي المخيم، تعرض مخيم خان الشيح للقصف وسقوط عدد من قذائف الهاون على 

أسفر عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين، إلى ذلك أصيب سكان المخيم بحالة 
، "الشيلكا"من الذعر والتوتر نتيجة استهداف المزارع القريبة من المخيم بسالح المضاد للطائرات 

زل، تزامن ذلك فيما أصابت طلقاتها منازل أبناء المخيم وانفجر البعض منها فوق أسطح المنا
مع اندالع اشتباكات عنيفة على أوتستراد السالم ومحيط دروشا المجاورة للمخيم بين الجيش 

 .النظامي ومجموعات المعارضة المسلحة

 
وفي جنوب سورية أصيب الالجئون الفلسطينيون في بلدة المزيريب جنوب سورية بحالة قلق 

مدفعية، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في وتوتر جراء استهداف الجيش النظامي للبلدة بال
 .صفوف المدنيين

ويقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في المزيريب بنحو ثمانية آالف وخمسمائة الجئًا فلسطينيًا، 
ويعيشون حالة من التوتر والغليان بسبب استمرار تعرض البلدة ومحيطها للقصف بالبراميل 

أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى، باإلضافة إلى دمار المتفجرة وقذائف الهاون، ما 
ضحية من الالجئين  13هائل في المباني والممتلكات، وقد وثقت مجموعة العمل سقوط 

الفلسطينيين من أبناء تجمع المزيريب منذ بدء 
 .أحداث الحرب

كما يعاني األهالي من أوضاع معيشية قاسية، 
بينهم وغالء حيث يشتكون من انتشار البطالة 

أسعار المواد الغذائية والمحروقات، واستمرار 
انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت أليام وفترات 

 .زمنية طويلة
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وفي الشمال السوري تستمر معاناة الالجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من مخيم حندرات منذ 
ارضة السورية المسلحة على يومًا على التوالي حيث هجروا عن منازلهم إثر سيطرة المع 279

مخيمهم، ويواجه أبناء المخيم ظروفًا معيشية قاسية خاصة بعد أن ُطلب منهم إخالء الوحدة 
 .التاسعة التي يقطنونا فيها بالمدينة الجامعية في حلب، مما زاد من مأساتهم ومعاناتهم

اشتباكات عنيفة بين  فيما ال يزال مخيم حندرات والمناطق المجاورة له تتعرض للقصف، واندالع
مجموعة لواء القدس الموالية و  مجموعات المعارضة السورية المسلحة من جهة والجيش النظامي

للجيش السوري من جهة أخرى، حيث يسعى الجيش النظامي لفرض سيطرته على المخيم الذي 
ندرات وتسعى مجموعات المعارضة للتقدم باتجاه بلدة ح ،يشكل نقطة استراتيجية بالنسبة له

 .وسجن حلب المركزي 
ضحية قضوا من أبناء مخيم حندرات، كما  31هذا وكانت مجموعة العمل قد وثقت أسماء 

 .معتقاًل من أبناء المخيم في السجون السورية 19وثقت أسماء 
 

 نلبنا
أبناء مخيم البرج الشمالي بجنوب لبنان، و  اعتصم المئات من الالجئين الفلسطينيين السوريين

احتجاجًا على سياسة التقليصات التي تنتهجها وكالة األونروا بحق الالجئين الفلسطينيين، وأعلن 
المعتصمون، رفضهم لقرار األونروا بخصوص ملف االستشفاء وما سبقها من اعالنات وخاصة 

 .ملف التربية والتعليم

 
والتملص من موضوع وأكدوا أن السياسة المتبعة لدى االونروا هي مقدمة إلنهاء وجودها 

الالجئين الفلسطينيين، وفي نهاية االعتصام قدم المعتصمون مذكرة للمدير العام لألونروا في 
 .لبنان تسلمها مدير األونروا في المخيم االستاذ رائف احمد
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يذكر أن األنروا تعتزم تطبيق نظام جديد لالستشفاء مع بداية العام المقبل، يتضمن تخفيًضا في 
 .الطبية التي ستؤثر سلبًا على الالجئين الفلسطينيين في لبنان المساعدات

 
 أهلي عمل لجان  

لبنان التي يقطنها عدد  -نظمت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان، زيارة ميدانية لمنطقة البقاع 
من العائالت الفلسطينية السورية المهجرة، بهدف تفقد أوضاعهم المعيشية وتقديم يد العون 

 .والمساعدة لهم
حيث تم خالل الجولة توزيع بعض المواد الغذائية وسجاد وألبسة شتوية، وكتب وحرامات 

 .وقرطاسية لتلك العائالت التي تعاني من أوضاع إنسانية مزرية
ألف عائلة ( 39)عائلة فلسطينية يقطنون في منطقة البقاع من أصل نحو (259)يشار إلى أن 

 .الحرب الدائرة في سوريةلجئت إلى لبنان هربًا من 

 
 9102/ كانون األول ــ ديسمبر / 92/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 350999)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15,500)  •
 "األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0999)لبنان، 

 .9935لغاية يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 10)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 379) يومًا، والماء لـ( 289)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 239)لليوم 
 .ضحية( 383)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 773)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 279)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 79)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 030)حوالي : عامخيم در  •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


