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يعدم ويقطع رؤوس عددًا من سكان مخيم اليرموك بينهم الجئ " داعش"
 "فلسطيني

 
 

  ،سقوط قذيفة هاون على مخيم خان الشيح وسط اشتباكات عنيفة في محيطه
 .القصف المتكرر من مبانيه بسبب%( 04)وناشطون يؤكدون تضرر حوالي 

 3486فلسطيني وسوري عام ( 633)عاماً لتونسي متورط بكارثة غرق  81لسجن ا. 

  توزيع وجبات غذائية على بعض العائالت الفلسطينية في قدسيا والزاهرة ومخيم
 .حمص وحماة

 إيصال مساعدات غذائية لعائالت فلسطينية سورية في لبنان وتركيا. 
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 آخر التطورات
داعش، تسجياًل  –بثت عدة حسابات على مواقع التواصل االجتماعي محسوبة على تنظيم الدولة 

، والذي يحتوي تصويرًا إلعدام "قطف العمالء"بعنوان " بوالية دمشق"مصورًا أصدرته ما تسمى 
" نعيم يونس بهنساوي"مختلفة، ويظهر بالتسجيل الالجئ تنظيم الدولة لعدد من األشخاص بحجج 

من مخيم السبينة، والذي أعدم بسبب انتمائه لكتائب أكناف بيت المقدس  2791واليد عام من م
 .وذلك بحسب التسجيل

بذبح وقطع رؤوس اثنين من " داعش"فيما يظهر في نهاية التسجيل قيام عناصر من تنظيم 
 .المتهمين، فيما أعدم آخرين بإطالق الرصاص نحو رؤوسهم

من أجل فلسطينيي سورية التأكد من صحة التسجيل، الجدير هذا ولم يتسن لمجموعة العمل 
 .نيسان الماضي –بالذكر أن تنظيم الدولة كان قد اقتحم مخيم اليرموك مطلع إبريل 

 
وعلى صعيد آخر تعرض مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين للقصف، فجر أمس الخميس، 

الحارات المقابلة لقسم الشرطة، مما تسبب حيث سقطت قذيفة هاون على أحد منازل المخيم في 
بحالة من الخوف لدى األهالي وخاصة األطفال، فيما اقتصرت األضرار على الماديات، وترافق 
ذلك مع اشتباكات عنيفة دارت على محور أوتوستراد السالم وسط قصف مدفعي استهدف 

بل الضوئية في محيط تزامن ذلك مع إطالق الجيش النظامي للقنا ،المحيط الشرقي للمخيم
 .المخيم

إلى ذلك يستمر انقطاع جميع الطرقات الواصلة بين مخيم خان الشيح وبين المناطق المجاورة 
وسط معاناة يعيشها أبناء المخيم جراء استهداف المنفذ ( خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 

 .الوحيد الذي يغذي أبناء المخيم
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خيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، وفي ذات السياق أكد ناشطون في م
من منازل ومباني المخيم قد %( 04)لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن حوالي 

 .تضررت بالقصف المتكرر الذي استهدف المخيم
وأضاف الناشطون أن األضرار قد تراوحت ما بين الدمار الكلي حيث أصبحت بعض المنازل 

لحة للسكن بشكل كامل وتحتاج إلى الهدم وا عادة بنائها من جديد، وبين المتضررة غير صا
 .أضرار جزئية تحتاج لصيانة فورية حتى تصلح للسكن

الجدير بالذكر أن المخيم يشهد خالل األسابيع األخيرة ارتفاعًا ملحوظًا بحدة العمليات العسكرية 
البراميل المتفجرة، وقذائف المدفعية من التي استهدفته، وبنوع األسلحة المستخدمة التي كانت 

 .أخطرها وأكثرها استخداماً 

 
 مخيم خان الشيح

وفي موضوع مختلف أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه 
المناطق السورية، حيث بلغ عدد المعتقلين و  معتقل فلسطينيًا من كافة المخيمات( 729)وثق 

معتقاًل، وفي محافظة حمص بلغ ( 450)الفلسطينيين من دمشق وريفها أعلى نسبة ووصل إلى 
معتقاًل في ( 52)و ،(97)وفي الالذقية ،(220)أما في محافظة حلب بلغ  ،معتقالً ( 281)

 .معتقل غير معروف السكن( 74)، وفي محافظة درعا( 00)و ،حماة
لى اآلن اليزال النظام السوري وأجهزته ا ألمنية يتكتمان على مصير المعتقلين الفلسطينيين أو وا 

ضحايا من الالجئين الفلسطينيين قضوا  040أماكن اعتقالهم، في وقت وثقت فيه مجموعة العمل 
ضحية منهم خالل الصور المسربة  98تحت التعذيب في السجون السورية فيما تم التعرف على 

 .السنلضحايا التعذيب وفيهم الفتية والنساء وكبار 
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عامًا لتونسي متورط ( 28)أما في إيطاليا فقد أصدرت السلطات القضائية هناك،، حكمًا بالسجن 
مهاجرًا على األقل ( 433)والتي تسببت بغرق ( 1424)بحادثة غرق سفينة تقل مهاجرين عام 

 .بينهم سوريون وفلسطينيون
مهاجرين فلسطينيين  كارثة غرق سفينة كانت تقل 1424من أكتوبر عام  22حيث شهد يوم 

سوريين وسوريين، في مأساة هي األكبر بين كوارث غرق المراكب في البحر المتوسط، فقد غرق 
المركب بعد ساعات من تعرضه لإلطالق من قبل جهة مجهولة في المياه الليبية، األمر الذي 

رق المركب تسبب بتوقف محركات السفينة قبالة السواحل اإليطالية والمالطية، مما تسبب بغ
 .وقضاء معظم المهاجرين

 
 قوارب الموت

 لجان عمل أهلي
وجبة إفطار ( 2444)قدمت هيئة اإلغاثة العالمية وحملة المرحمة وبالتعاون مع الهيئة الخيرية 

صائم لعائالت األيتام وذوي االحتياجات الخاصة والعائالت الفقيرة بمركز الخيرية في منطقة 
مؤسسة كنا وسنبقى ضمن مبادرة كسرة خبز وبالتعاون مع الهيئة  كما قدمت،قدسيا بريف دمشق

 .وجبة إفطار لعائالت في منطقة الزاهرة بدمشق( 134)الخيرية 
أما في مخيم العائدين بحمص فقدمت جمعية شباب الخير بالتعاون مع الهيئة الخيرية وجبات 

الهيئة مساعداتها الغذائية في  عائلة من األيتام والنازحين في المخيم، كذلك قدمت 254إفطار ل 
 .مخيم حماة وشملت العائالت األشد فقرًا وحاجة

إلى ذلك وزعت لجنة فلسطيني سورية في لبنان بالتعاون مع لجنة التقوى للعمل الخيري طرودًا 
غذائية على العائالت الفلسطينية السورية المهجرة إلى مخيم نهر البارد بمدينة طرابلس شمال 

 .لبنان
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ين وزعت لجنة فلسطيني سورية في تركيا مساعدات مالية وغذائية على العائالت في ح
الفلسطينية في مدينة أزمير الساحلية واطلعت على أوضاعهم، حيث قدر عدد العائالت حسب 

 .عائلة 04إحصاء اللجنة ما يقارب الـ 
بية وهيئة علماء كما قامت بتوزيع عددًا من الحصص الغذائية المقدمة من حملة الوفاء األورو 

فلسطين في الخارج على العائالت الفلسطينية المتواجدة في مدينة ديار بكر جنوب تركيا، في 
 .عائلة فلسطينية في مدينة كيليس 234حين قدمت اللجنة مساعداتها المالية على حوالي 

عت على عائلة فلسطينية متواجدة في مدينة أزميت، واطل( 12)كمت زارت اللجنة ما يقارب الـ 
 .وقدمت لهم حصصًا غذائية ،أوضاعهم المعيشية الصعبة

ووزعت أيضًا  ،كما اطلعت اللجنة على أوضاع العائالت الفلسطينية في مدينتي بورصة ويالوا
 .عائلة( 14)حصصًا غذائية على قرابة 

 
 توزيع المساعدات في تركيا

 2102/ يوليو  - تموز 2الالجئون الفلسطينيون في سورية إحصائيات وأرقام حتى
الجئًا في ( 24.389) ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  84 •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 3444)الجئًا في لبنان، ( 52444)األردن و
 .1425لغاية فبراير " األونروا"
 .أوروبا خالل األربع سنوات األخيرةألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى ( 43)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا على ( 175)الماء لـ و  يومًا،( 845)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 945)
 .ضحية( 293)التوالي، عدد ضحايا الحصار 
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 323)

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

طرة مجموعات أيام بعد سي( 977)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 94)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 001)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


