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 بريف الشيح وخان بحمص العائدين مخيمي يستهدف قصف
 اليرموك في االشتباكات واستمرار.. دمشق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخيم اليرموك بدمشق

 سورية في يقضيان فلسطينيان الجئان  
 (102  )سورية في الدائرة الحرب بداية منذ قضوا الشيح خان مخيم أبناء من ضحية. 
 استمرار مسؤولية الفلسطينية والفصائل السورية الحكومة يحملون السبينة مخيم نشطاء 

 .وتشردهم معاناتهم
 الجبهة في القيادي" سالم حسن" عن يفرج السوري األمن اعتقاله من أيام خمسة بعد 

 .الديمقراطية
 دمشق في األخيرة األونروا إجراءات تناقش عائدون مجموعة" األونروا" عام مدير بحضور 
 المتوسط البحر في مهاجر 2000 من أكثر إنقاذ: ايطاليا. 
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 :ضحايا
 بدمشق، دمر حي في الجديدة الحارة سكان من" جبر غسان" الفلسطيني الالجئ قضى
 الصور آالف بين من جثمانه على التعرف تم حيث السورية، السجون في التعذيب تحت

 .السوري النظام سجون في التعذيب لضحايا المسربة
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 إلى السورية المعتقالت في التعذيب تحت قضوا الذين الفلسطينيين الالجئين عدد يرفع مما
 .ضحية( 397)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للجيش الموالي الفلسطيني القدس لواء عناصر أحد" أسعد يوسف كمال" قضى كما
 بريف محمبل بلدة في المندلعة المعارك جراء الالذقية، في الرمل مخيم أبناء ومن النظامي،

 .إدلب
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 :التطورات آخر

"  وشارع"  يافا"  شارع استهدفا صاروخين لسقوط حمص مدينة في العائدين مخيم تعرض
 مجموعة مراسل افادة وبحسب طفيفة، بجروح طفلين إصابة عن اأسفر  ،" بيسان مشفى
 العسكرية الثكنة بقصف قامت السورية للمعارضة التابعة المسلحة المجموعات أن العمل
 قصف على ردا   وذلك العائدين، مخيم من القريبة السوري، النظام جنود بها يتحصن التي

 سقوط إلى أدى مما الحربي، الطيران قبل من الزعفرانة قرية و الوعر حي منطقة
 . سقوطهما مكان في مادية أضرارا   خلفا حمص، في العائدين مخيم على صاروخين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التحليق من بحمص الفلسطينيين لالجئين العائدين مخيم أهالي يشتكي ذلك غضون في

 القوي الصوت يؤدي حيث المخيم، سماء في منخفض علو على الحربية للطائرات المستمر
 . األطفال صفوف في الرعب من حالة إلى ذلك عن الناجم
 تقوم حيث الشهرين، حوالي منذ مستمر الشكل بذلك الطائرات تحليق أن بالذكر الجدير

 .للمخيم المجاورة المناطق على باإلغارة الطائرات
 اندالع دمشق السورية العاصمة جنوب الفلسطينيين لالجئين اليرموك مخيم شهد فيما

 اإلسالمية الدولة وتنظيم جهة، من المسلحة الفلسطينية المجموعات بين عنيفة اشتباكات
 الحبيب جامع منطقة في المواجهات تركزت حيث أخرى، جهة من النصرة وجبهة" داعش"

 قذائف من بعدد المخيم قصف مع ذلك ترافق الريجة، وساحة المحكمة ومنطقة المصطفى
 على سيطرته يفرض" داعش" تنظيم يزال ال فيما اصابات، وقوع عن تسفر لم الهاون
 السوري الجيش من مجموعات تستمر ذلك إلى اليرموك، وحارات أحياء من % 60 حوالي
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 مخيم على مشدد حصار بفرض العامة القيادة – الشعبية الجبهة ومجموعات النظامي
 مطلع منذ اليرموك إلى الدولة تنظيم دخول فاقم فيما التوالي، على أيام( 710) منذ اليرموك
 .المخيم داخل اإلنسانية األوضاع تدهور من الماضي إبريل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بريف الشيح خان مخيم أطراف على القذائف من عدد سقوط أمس يوم ُسجل ذلك إلى
 أبناء بين تسود والتوتر القلق حالة تزال ال فيما اصابات، أي وقوع عن تسفر لم دمشق،
 سلبا   أثرت والتي لهم، المحاذية والمزارع المناطق في األمنية األوضاع تدهور نتيجة المخيم
 أبناء من ضحية ،(  102) سقوط إلى أدت كما والمعيشية، االقتصادية الناحية من عليهم
 .سورية في الدائرة الحرب بداية منذ المخيم
 السورية الحكومة السبينة مخيم أبناء من الناشطين من عدد حمل آخر صعيد وعلى

 نتيجة وذلك ومعاناتهم، مأساتهم استمرار مسؤولية لها، الموالية الفلسطينية والفصائل
 بسبب تركها على أجبروا الذين ومنازلهم ممتلكاتهم إلى العودة من منعهم استمرار

 المسلحة المعارضة من ومجموعات النظامي الجيش بين اندلعت التي العنيفة االشتباكات
 .2013\11\7 منذ كامل، بشكل المخيم على النظامي الجيش بسيطرة انتهت والتي
 المخيم في التحتية البنى إصالح على بالعمل السورية السلطات من الناشطون طالب كما

 .منازلهم إلى المخيم سكان لعودة تمهيدا   األساسية الخدمات وتوفير
 

 :إفراج
 الفلسطيني الالجئ عن أمس أول يوم السوري األمن أفرج اعتقاله من ايام خمسة بعد
. فيها الوسطى المنطقة قيادة وعضو الديمقراطية الجبهة في القيادي عماد أبو" سالم حسن"
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 من توجهه أثناء القطيفة حاجز عند 2015/ يونيو/ حزيران/ 1 يوم اعتقاله تم حيث
 .ألمانيا في أسرته مع شمله بلم المتعلقة المعامالت بعض إلجراء دمشق إلى حمص
 الثامن العقد في وهو المحتلة فلسطين في الفرج أم قرية أبناء من" سالم" أن بالذكر الجدير

 .العمر من
 

 :األونروا
 تناولت نقاش جلسة أمس، أول يوم دمشق، مدنية في بمقرها عائدون مجموعة عقدت

 على المالية المساعدات توزيع بموضوع منها المتعلقة خاصة األخيرة" األونروا" إجراءات
 وكالة لشؤون العام للمدير الحضور أكد جانبهم ومن. وسورية في الفلسطينيين الالجئين

هانة إذالال  " تعتبر األخيرة" األونروا" إجراءات أن" كينجزلي مايكل" سورية في" األونروا"  وا 
 رفضه عن لألونروا العام المدير عبر جانبه ومن ،"سورية في الفلسطينيين لالجئين
 أحد على اإلجابة" كينجزلي"  رفض ذلك إلى. التوزيع إلغاء أو تأجيل تطالب التي للدعوات
 أن بالقول مكتفيا   اإلجراءات، تلك وراء تقف التي الجهة عن بالكشف طالبت التي األسئلة

 في تطبق إنما فقط سورية في محصورة ليست وهي المتحدة باألمم متعلقة اإلجراءات هذه
 .واألردن لبنان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مايكل" سورية في" األونروا" وكالة لشؤون العام المدير فيها شارك الجلسة أن يذكر
 شخصية" 34"و" مصطفى علي" العرب الفلسطينيين الالجئين لهيئة العام والمدير" كينجزلي

 نتائج أن عائدون لمجموعة ووفقا  . دمشق في الفلسطينية والمخيمات التجمعات مختلف من
 .القادمين اليومين خالل ستظهر الجلسة
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 :ايطاليا
 أكثر بإنقاذ وألمانية وايرلندية إيطالية سفن مع بالتعاون قام أنه اإليطالي السواحل خفر أعلن
 بأن المصادر أكدت فيما المتوسط، البحر في بالغرق مهددين كانوا مهاجر 2000 من

 البحر في خشبية قوارب خمسة متن على كانوا مختلفة جنسيات يحملون الذين المهاجرين
 ".الليبي الساحل قبالة المتوسط

 وصلوا مهاجر 46500 أن المتحدة لألمم التابعة الالجئين شؤون مفوضية ذكرت حين في
 المائة في 12 بزيادة أي 2015 العام من األولى أشهر الخمسة خالل بحرا   إيطاليا إلى
 ألف 200 إلى العدد يصل أن اإليطالية الحكومة تتوقع فيما. الماضي العام الفترة نفس عن

 .العام هذا شخص
 

  2015/ يونيو ــ حزيران 7 حتى وأرقام إحصائيات سورية في الفلسطينيون الالجئون
 في الجئا  ( 10،687) منهم خارجها إلى سورية من فروا سوري فلسطيني الجئ ألف 80 •

 احصائيات وفق وذلك مصر، في الجئا  ( 6000) لبنان، في الجئا  ( 51300)و األردن
 .2015 فبراير لغاية" األونروا" وكالة

 سنوات األربع خالل أوروبا إلى وصلوا سوريا   فلسطينيا   الجئا   ألف( 35) عن يقل ال ما •
 .األخيرة

( 397)و معتقل( 883) العمل مجموعة وثقتهم ممن الفلسطينيين المعتقلين عدد بلغ •
 .السورية السجون في التعذيب تحت قضوا ضحية

 المخيم على العامة القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •
( 270) لـ والماء يوما ،( 780) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 710) لليوم
 .ضحية( 176) الحصار ضحايا عدد التوالي، على يوما  
 حوالي منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: الحسينية مخيم •
 .التوالي على يوما  ( 591)
 حوالي منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •
 .التوالي على يوما  ( 572)
 مجموعات سيطرة بعد أيام( 774) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة
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. • مبانيه من( %70) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع أيام( 417) حوالي: درعا مخيم •
 مع نسبيا   هادئ الوضع: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات
 .فيها االقتصادية األزمات استمرار

 المجاورة المناطق وبين بينه الواصلة الطرقات جميع انقطاع استمرار: الشيح خان مخيم •
 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء


