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 "دمار هائل في مخيم اليرموك إثر تعرضه للقصف بالبراميل المتفجرة"

 
 
 

 "38" ضحية في " 93"و...5102الجئاً فلسطينياً قضوا خالل شهر أيار من عام

 .5102الشهر ذاته عام 

  آلية توزيع المساعدات النقدية المقدمة من األونرواسكان مخيم النيرب يشتكون من 
 اعتقال الجئين فلسطينيين واإلفراج عن ثالثة آخرين. 
 األمن السوري يفرج عن أحد عناصر جيش التحرير الفلسطيني. 
  الجئ فلسطيني ينقل معاناة فلسطينيي سورية ويهاجم ممثل الكيان الصهيوني في

 .مؤتمر دعم األونروا بنيويورك
 ة فلسطينية تتواصل مع ذويها بعد أيام من البحث عنهم عقب اإلفراج عنها من الجئ

 .سجون النظام السوري
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 ضحايا
أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق سقوط نحو 

الجئًا في الشهر  "83"، في حين قضى 5102مايو من عام  –ضحية خالل شهر أيار (83)
، وذلك جراء استمرار الصراع الدائر في سورية، إلى ذلك نوهت مجموعة 5102ذاته في عام 

توزعوا حسب المخيمات الفلسطينية على  5102الذين سقطوا عام " 83"العمل أن الضحايا 
بناء الجئين من أ (3)الجئًا من أبناء مخيم اليرموك، إضافة إلى  (08)حيث قضى : النحو التالي

 .الجئًا في مناطق متفرقة من سورية (01)مخيم خان الشيح، بينما قضى 
قضى  5102مايو عام  -الذين سقطوا في أيار " 83"فيما أشارت مجموعة العمل أن الضحايا 

الجئين من أبناء " 8"بينما قضى ،من أبناء مخيم درعا" 8"منهم من أبناء مخيم اليرموك، و"02"
 .والجئ من أبناء مخيم الرمل في الالذقية ،أبناء مخيم النيرب في حلب مخيم دنون، والجئان من

 
 آخر التطورات

حيث تم تسجيل  ،استهدفت الطائرات السورية يوم أمس مخيم اليرموك بعدد من البراميل المتفجرة
سقوط أكثر من أربعة براميل على عدة مناطق من المخيم، طالت حارات عين غزال المالصقة 

وع الوسيم، حيث اقتصرت أضرارها على الماديات، هذا وكان النظام السوري قد لمنطقة مشر 
صّعد من عمليات قصفه على مخيم اليرموك عقب اقتحامه من قبل تنظيم الدولة، على الرغم من 

مدني محاصر داخل المخيم، مما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف  3111بقاء حوالي 
 .المحاصرين

 
 اليرموك بالراميل المتفجرة آثار القصف على مخيم
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وفي غضون ذلك يشكو سكان مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب من اآللية المهينة 
في توزيع المساعدات النقدية المقدمة لهم، وبحسب إفادة أحد سكان  (األونروا)التي تتبعها وكالة 

تهتار كبير، وأضاف أن سكان المخيم أن وكالة األونروا تتعامل مع األهالي بعدم مسؤولية واس
المخيم يضطرون لالنتظار أمام المصرف لساعات طويلة تحت الشمس من أجل استالم 
المساعدة المالية، وأشار إلى أن سبب ذلك يعود للقرارات الجديدة التي وضعتها األونروا مؤخرًا 

الفردية لالجئين والتي تشترط فيها حضور جميع أفراد العائلة من أجل عملية تدقيق البيانات 
الفلسطينيين المقيمين في سورية والتأكد من وجودهم داخلها، فيما اشتكى الجئ آخر من المعاملة 
السيئة للبنوك اتجاههم فالبنك بحسب قوله يعطي األولوية واألفضلية للمراجعين من عمالئه، في 

 .حين يطلب من الالجئ الفلسطيني االنتظار أو العودة في يوم آخر

 
 احتشاد السكان الستالم مساعدات األونروا في مخيم النيرب

من سكان مدينة حمص  (عاماً  50)" إسراء مراد السالم"إلى ذلك استطاعت الالجئة الفلسطينية 
التي أفرج عنها مؤخرًا من السجون السورية بعد أن أمضت ثالث سنوات فيها، التواصل مع 

 .عائلتها بعد أيام من عملية البحث عنهم
 

 معتقلون
من أبناء مخيم خان الشيح بريف " محمد خير موسى"اعتقل األمن السوري الالجئ الفلسطيني 

دمشق، يشار أن العديد من أبناء مخيم خان الشيح تعرضوا لالعتقال عبر حواجز النظام السوري 
 .في عرطوز ومدخل مخيم خان الشيح الوحيد
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من العمر، من أهالي قرية طيرة حيفا في فلسطين في بداية العقد الرابع " طه درباس"كما اعتقل 
مايو الفائت، جراء اعتدائه بالضرب على الكادر الطبي في مشفى بيسان بمخيم _ أيار /51يوم 

 .العائدين في حمص
 

 إفراج
أفرج األمن السوري عن أربعة الجئين فلسطينيين من بينهم ثالثة من سكان مخيم العائدين 

من أهالي مدينة عكا في فلسطين،  ،، في العقد الثالث من العمر"ةعبد غسان عليو : "بحمص هم
في العقد الرابع من العمر، " طارق أكرم هاشم ساليمة"و نصف،و  وذلك بعد اعتقال دام قرابة شهر

في " يوسف محمد بسيوني"من أهالي قرية الشجرة في فلسطين بعد اعتقال ألكثر من عامين، و
لي مدينة حيفا في فلسطين، وذلك بعد اعتقال دام حوالي الثالثين العقد الرابع من العمر من أها

 .يوماً 
إلى ذلك أورد مراسل مجموعة العمل في درعا نبأ إفراج األجهزة األمنية السورية عن الرقيب في 

بعد اعتقال دام ألكثر من ثالث  (عاماً  83)" إياد إبراهيم النعيمي"لسطيني جيش التحرير الف
 .سنوات

 
 نيويورك

من الوقاحة الجلوس بيننا واالستماع آلالم شعب أنتم تسببتم بها، اعتقد أن مكانكم الطبيعي ليس "
هنا مع الدول التي تحترم حقوق اإلنسان، مكانكم الطبيعي في محكمة االرهاب بجانب بوكو حرام 

فارس "بهذه الكلمات الشديدة اللهجة خاطب ابن مخيم اليرموك الالجئ الفلسطيني " وداعش
ممثل دولة االحتالل الصهيوني، وذلك أثناء كلمته التي ألقاها في الجلسة المسائية " هابيش

لمؤتمر دعم األونروا الذي ُعقد يوم أمس في مدينة نيويورك، حيث سلط الضوء من خاللها على 
معاناة الالجئين الفلسطينيين في سورية، وفي مخيم اليرموك والمخيمات الفلسطينية األخرى 

" ة، وما تتعرض له من قصف ودمار وحصار وغياب كامل للخدمات، وكذلك تطرقالمنسي
للحديث عن تجربته وتجربة اآلالف من الالجئين الفلسطينيين الذين اضطروا لركوب " الشهابي

قوارب الموت والمخاطرة بحياتهم وحياة أوالدهم، بسبب ما يعانونه في سورية من أوضاع مأساوية 
 .الدائر فيها، وبحثًا عن األمن واألمان والحياة الكريمة في الدول األوروبية جراء استمرار الصراع
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 المجتمع الدولي العمل على مناصرة الالجئين الفلسطينيين" فارس شهابي"وفي ختام الكلمة طالب 

حمايتهم وا غاثتهم، مؤكدًا على أن نكبة الشعب الفلسطيني في سورية هي ليست األولى التي و 
الصهيوني "الشعب الفلسطيني الذي شرد وطرد من وطنه جراء اغتصاب االحتالل يعيشها 

ألرضه وطرده منها، بل أكتوى بنارها كل الفلسطينيين في لبنان والعراق والكويت قبل ذلك، كما 
طالب األمم المتحدة والمنظمات الدولية وحقوق اإلنسان، بإيجاد حل عادل وشامل لقضية 

من خالل تطبيق القرارات الدولية التي صدرت عن األمم المتحدة ومنها الالجئين الفلسطينيين 
 .القاضي بعودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم 032القرار 

كلمته خالل الجلسة االفتتاحية للمؤتمر " الشهابي"الجدير ذكره أنه كان من المقرر أن يلقي 
الوفود الرسمية إال أنه قد تم تأجيل الكلمة و  "بان كي مون"بحضور األمين العام لألمم المتحدة 
 .للجلسة المسائية، ألسباب غير معروفة

 
 5102/ حزيران ــ يونيو/ 3الالجئون الفلسطينيون في سورية احصاءات وأرقام حتى

الجئًا في  (31،،01)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  31 •
الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات  (111،)الجئًا في لبنان،  (20811)األردن و
 .5102لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات  (51388)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة
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ضحية  (832)معتقل و (311)بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل  •
 .قضوا تحت التعذيب في السجون السورية

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
 (،،5)يومًا، والماء لـ  (،11)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (،11)لليوم 

 .ضحية (،01)عدد ضحايا الحصار  ،يومًا على التوالي
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : حسينيةمخيم ال •

 .يومًا على التوالي (231)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي (2،3)
أيام بعد سيطرة مجموعات  (111)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه (%11)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (208)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


