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قصف يستهدف مخيم درعا وحماس تدين استهداف مخيم خان الشيح "
 "وتدعو إلى تحييد المخيمات الفلسطينية

      

 
 

 قضاء فلسطيني من أبناء مخيم النيرب في حلب. 

  تُفرج عن أحد أبناء مخيم اليرموكالمعارضة السورية المسلحة في قدسيا. 

  توزع طرود غذائية على أهالي مخيم اليرموك في يلدا( 4)راجعين. 

 فلسطين الخيرية تقيم مأدبة افطار لأليتام جنوب دمشق. 
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 ضحايا
أحد أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين، إثر قتاله " عبد الرحمن فريد عزام"قضى الفلسطيني 
النظام السوري في المعارك الدائرة في حلب، علمًا أن العشرات من أبناء مخيم إلى جانب قوات 

النيرب قضوا خالل مشاركتهم القتال إلى جانب النظام السوري ضد مجموعات المعارضة 
 .المسلحة

 
 التطورات آخر 

تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية لقصف بعدد من قذائف الهاون التي 
 .استهدفت مناطق متفرقة من المخيم اقتصرت أضرارها على الماديات

إلى ذلك تستمر معاناة أهالي المخيم، وذلك بسبب غياب الخدمات الصحية واإلغاثية عنهم، 
 .حيث لم تصل أي مساعدات إليهم منذ أكثر من عامين
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الجزئي بسبب القصف من مباني المخيم تعرضت للدمار الكلي أو %( 07)الجدير بالذكر أن 
 .المتكرر الذي استهدف المخيم والذي استخدمت فيه معظم أنواع القذائف والبراميل المتفجرة

فيما أدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، استهداف مخيم خان الشيح 
مشددًا على أن استهداف المخيم أمر  ،لالجئين الفلسطينيين في سورية بالقصف الصاروخي

 .رفوض ومدان، ويعّرض سكانه للحصار المستمر مما يعّمق من مأساتهم اإلنسانيةم

ودعا الرشق إلى التوقف فورًا عن قصف مخيم خان الشيح واستهداف سكانه، وفك الحصار عنه، 
 .وتحييد المخيمات الفلسطينية عن أتون الصراع الدائر في سوريا

للعاصمة دمشق، من أكبر تجمعات الالجئين  هذا ويعتبر مخيم خان الشيح في الغوطة الغربية
ويتعرض المخيم ومحيطه الستهداف سالح جو النظام  ،الفلسطينيين على األراضي السورية

السوري بالبراميل المتفجرة بشكل شبه يومي، موقعًا قتلى وجرحى بين المدنيين من األهالي 
مئات النازحين الهاربين من ألف نسمة، فضاًل عن  21والنازحين، ويقدر عدد سكانه بحوالي 

 .بلدات ومدن الغوطة الغربية، مثل معضمية الشام، وداريا بسبب تدهور األوضاع األمنية فيهما

 
يشار إلى أن النظام السوري يواصل استهداف مخيمات الالجئين الفلسطينيين المنتشرة على رقعة 

يخ والبراميل المتفجرة وقذائف الهاون، البالد من شمالها إلى جنوبها، بالطائرات والدبابات والصوار 
ضحية من ( 4103)مما خلف دمارًا كبيرًا في الممتلكات والمنازل، عالوة على سقوط أكثر من 

 .الالجئين الفلسطينيين وآالف الجرحى بحسب احصائيات مجموعة العمل
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دمشق في غضون ذلك، أفرج يوم أمس عناصر من المعارضة المسلحة في بلدة قدسيا بريف 
أحد أبناء مخيم اليرموك، وذلك بعد أن اعتقلته منذ " أبو محمد -حسين " عن الالجئ الفلسطيني

 .ستة أيام بحجة أن ولده يخدم ضمن جيش التحرير الفلسطيني

فيما أكد ناشطون أن أبو محمد اعتقل واحتجزت سيارته من قبل المعارضة ذاتها العام الماضي 
بعد أن تعرض للضرب والمعاملة القاسية، مشيرين أنه اضطر لبيع يومًا ثم ُأفرج عنه  17لمدة 

س من أجل أعطائها لعناصر المعارضة السورية المسلحة مقابل .ألف ل( 077)سيارته بمبلغ 
 .اإلفراج عنه بحسب قولهم

التنمية الشبابية ضمن حملة و  وفي جنوب العاصمة دمشق، استكملت مؤسسة جفرا لإلغاثة
بتوزيع السلل الغذائية على أهالي مخيم اليرموك النازحة إلى بلدات يلدا، وذلك عملها ( 3)راجعين 

 .بعد اإلحصاء والتدقيق الذي تقوم به لجنة العمل اإلغاثي ألهالي مخيم اليرموك

 
ُيشار أن المئات من العوائل الفلسطينية كانت قد نزحت عن مخيم اليرموك إثر اقتحام تنظيم 

بتنسيق مع عناصر جبهة النصرة المتواجدين في ( 1720)إبريل داعش له مطلع  –الدولة 
اليرموك والذي دفع معظم المؤسسات اإلغاثية العاملة في مخيم اليرموك إليقاف عملها داخله إثر 

 .تهديدات تلقتها من تنظيم داعش المتهم باغتيال عدد من الناشطين اإلغاثيين داخل المخيم

مأدبة إفطار لأليتام المكفولين لديها مع ذويهم في منطقة يلدا كما أقامت هيئة فلسطين الخيرية 
بجنوب دمشق، وذلك ضمن برنامجها الترفيهي ودعمها النفسي لألطفال والذي يشمل العديد من 
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الفقرات التي من شأنها أن تخفف عنهم من وطأة الحرب المستمرة منذ سنوات ونزوحهم عن 
 .بيوتهم

ًا إنسانيًا صعبًا جراء األوضاع التي شهدها المخيم نتيجة ويعيش أطفال مخيم اليرموك وضع
الحصار المفروض عليه من قبل الجيش النظامي والذي أدى إلى فقدانت مقومات الحياة 
األساسية من مأكل ومشرب، وعدم توفر األدوية ومياه الشرب والكهرباء، وكذلك نتيجة سيطرة 

، األمر الذي فا قم من معاناتهم واضطر 1720على اليرموك أول نيسان من عام " داعش"تنظيم
 .العديد من العائالت للنزوح إلى البلدات المجاورة للمخيم

عائلة، ما ( 443)يذكر أن المكتب اإلغاثي لهيئة فلسطين الخيرية يقدم وبشكل شهري كفاالت لـ 
ء عائلة كفاالت لأليتام اضافة إلى كفاالت نسا( 170)فرد مكفول منهم ( 2121)يقارب 

 .المعتقلين وكبار السن وحاالت مرضية

 

 6302/ حزيران ــ يوينو/ 03/وأرقام حتى  إحصائيات  فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 20077) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 315077) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 1777) •

 .1720 يوليو
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 4777) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 2777) •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 02.1)أكثر من  •

 .1720كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 2207)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2274)لليوم 
 .ضحية( 240)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 101)
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 111)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 2203)األهالي عنه منذ حوالي نزوح جميع : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 07)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 4203)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 


