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إصابات في صفوف  8غارات جوية تستهدف مخيم خان الشيح توقع "
 "المدنيين

      

 
 

  فلسطينياً من أجل ً  $011عصابة في بلدة صحنايا بريف دمشق تقتل الجئا

 .اليرموك المحاصرمن مخيم " النصرة"أنباء عن قُرب خروج 

 في تركيا ( $011)في سورية و( $051)إيجارات المنازل تصل إلى : فلسطينيو سورية

 .ولبنان للشهر الواحد

 من الالجئين السوريين الفلسطينيين في لبنان يعيشون تحت الفقر% 01: مسؤولة أممية. 
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 ضحايا  

( أبو رامي" )محمد خير أبو حمدة"قضى الالجئ 
من سكان مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين 
بدمشق، وذلك بعد تعرضه لعدة طعنات من قبل 
عصابة مكونة من ثالثة أشخاص في بلدة 
صحنايا بريف دمشق، ووفقًا لألهالي فقد تم 

من السارقين، بينهما امرأة، القبض على اثنين 
ألف ليرة ( 05)الذين اعترفوا بالجريمة وسرقة مبلغ 

 $.055سورية أي ما يعادل 

 

 التطورات آخر  

شنت طائرات حربية ُيعتقد أنها روسية أربع غارات جوية استهدفت أطراف ومركز مخيم خان 
 .عن وقوع عدد من الجرحىالشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي، األمر الذي أسفر 

ووفقًا لمراسلنا فإن الطائرات الحربية استهدفت أطراف المخيم بغارتين جويتين، فيما استهدفت 
بغارتين أخريين مركز المخيم عند منطقة محيط السوق القديم وخلف مطعم الشاميات، ما أدى 

 .إلى وقوع ثمانية جرحى من أبناء المخيم، أربعة منهم من عائلة واحدة

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7?source=feed_text
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وكان المخيم قد تعرض في وقت سابق لعدة غارات جوية وبقذائف المدفعية أسفرت عن وقوع 
( 011)العشرات من الضحايا والجرحى بينهم نساء وأطفال، ويشار إلى أن مجموعة العمل وثقت 

ضحية من أبناء مخيم خان الشيح بينهم النساء واألطفال قضوا منذ بدء أحداث الحرب في 
 .سورية

نوب العاصمة دمشق، قالت األنباء الواردة من مخيم اليرموك المحاصر نقاًل عن مصدر وفي ج
عسكري تابع لتنظيم جبهة النصرة في مخيم اليرموك المحاصر، أن عملية التفاوض مع النظام 
السوري من أجل خروج عناصر التنظيم من المخيم إلى مدينة إدلب، أضحت في مراحلها 

 .األخيرة
أن جبهة النصرة سلمت خالل اليومين الماضيين، أسماء عناصرها الراغبين وأوضح المصدر 

باالنسحاب من مخيم اليرموك، وجهزت الجرحى ومن بينهم الحاالت الحرجة من أجل إجالئهم، 
مع اإلشارة إلى أنه التزال التفاصيل حول كيفية الخروج والطريق الذي سيسلكه عناصر التنظيم 

 .باتجاه مدينة إدلب مجهوالً 

 
الجدير ذكره أن المفاوضات التي يجريها النظام السوري مع جبهة النصرة، ليست األولى حيث 

داعش وبرعاية أممية، حيث كان مقررًا أن -جرت مفاوضات سابقة بين النظام وتنظيم الدولة 
 .تسحب عناصرها من جنوب دمشق نحو الرقة معقل التنظيم إال أن المفاوضات باءت بالفشل

داعش عن زوجة أحد  -من جهة أخرى أكدت األنباء من مخيم اليرموك، إفراج تنظيم الدولة 
أكناف "بعد أن اعتقلها من أمام أحد حواجزه، وذلك بعد أن أفرجت " أكناف بيت المقدس"قياديي 
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، كانت قد اعتقلتهن ردًا على اعتقال التنظيم لزوجة "داعش"عن امرأتين من " بيت المقدس
 .القيادي

داعش شّن خالل األشهر الثالثة الماضية، هجومًا عنيفًا ضد تنظيم جبهة  -وكان تنظيم الدولة 
النصرة، األمر الذي أدى إلى انحسار معاقل النصرة في المخيم ثم انسحب مقاتلو النصرة من 

 .يوماً  00منطقة الجاعونة الواقعة في الشمال الشرقي من المخيم باتجاه ساحة الريجة، قبل نحو 

فيما يواصل الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة والفصائل الفلسطينية الموالية للنظام 
على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0015) بحصارها على مخيم اليرموك ألكثر

يومًا على التوالي، مما فتح باب معاناة كبيرة على األهالي في ( 015)يومًا، والماء لـ ( 0010)
المخيم، وُمنع على إثره ادخال المواد الغذائية والطبية وغيرها، وُيحظر على األهالي الخروج أو 
الدخول من مداخل المخيم الرئيسية والتي تسيطر عليها مجموعات من األمن السوري 

 .والمجموعات الفلسطينية الموالية لها

استمرار حاالت النزوح منذ  ومن جانب آخر من معاناة الالجئين الفلسطينيين في سورية ومع
أكثر من أربع سنوات، تعترض الالجئين الفلسطينيين السوريين العديد من العقبات، خصوصًا 
فيما يتعلق بالوضع االقتصادي والمعيشي، حيث تشير االحصائيات إلى أن أكثر من ثلثي 

صلة كما هو الحال الالجئين الفلسطينيين قد هجروا من منازلهم بسبب القصف واالشتباكات المتوا
مع مخيم حندرات في حلب، أو بسبب الحصار المشدد على مخيماتهم كما هو الحال في مخيم 
اليرموك بدمشق، أو بسبب تفريغها من سكانها وحصارها كما هو الحال مع مخيم السبينة بريف 

 .دمشق

ومناطق مجاورة  األمر الذي أجبر اآلالف من الالجئين على النزوح عن مخيماتهم إما إلى بلدات
أو للهجرة إلى خارج سورية، ويشارك معظم مع هجروا من مخيماتهم باستثناء من وصولوا إلى 
أوروبا، في المشكالت االقتصادية، والتي تتركز على ارتفاع إيجارات المنازل، حيث يصل 

في الشهر في ظل ( $005)إيجارات المنازل في بعض األماكن في دمشق وريفها إلى حوالي 
 .بأحسن األحوال$ 055خل شهري للموظف ال يتجاوز ال د
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حيث تشكل تلك المبالغ أعباء  ،($055)فيما يصل إيجار المنازل في لبنان وتركيا إلى حوالي 
غاية في الثقل على الالجئين الذين فقد معظمهم عمله الخاص أو وظيفته بسبب الحرب، 

جئين لما كانوا قد ادخروه في أيامهم باإلضافة إلى أن طول المدة أدت إلى صرف جميع الال
 .السابقة

المنسقة الخاصة لألمم " سيغريد كاغ"وفي سياق معاناة الالجئين الفلسطينيين في لبنان، أبدت 
المتحدة في لبنان قلقها حيال األوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الالجئون السوريون 

خالل " كاغ"، وأكدت "األهلية الدائرة في سورية الحرب"الفلسطينيون المتواجدون في لبنان نتيجة 
من هؤالء الالجئين % 01"في نيويورك، أن  1500تموز /يوليو 1مؤتمر صحفي عقدته الجمعة 
 ".باتوا يعيشون تحت خط الفقر

ألف مهجرًا من فلسطينيي سورية يعيشون في لبنان في ظل أوضاع ( 01.0)يذكر أن حوالي 
غالء المعيشة، وانتشار البطالة في صفوفهم، بسبب منعهم من  معيشية مأساوية، وذلك بسبب

العمل لظروف تتعلق بحصولهم على اإلقامة، وتسوية أوضاعهم القانونية في لبنان، في حين 
بشكل متقطع للعائالت الفلسطينية السورية المهجرة بذريعة $ 055قامت األنروا بدفع بدل اإليواء 

كما خفضت مبلغ المساعدات الغذائية  ،مانحة بتقديم مساعداتهانقص التمويل وعدم وفاء الدول ال
 .ألف ليرة لبنانية 05ألف ليرة لبنانية إلى  00من 
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 6112/ تموز ــ يوليو/ 11/وأرقام حتى  إحصائيات   فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن  (15500) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500)  •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6000)  •

 .1500يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 10.1)أكثر من  •

 .1500كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : وكمخيم اليرم •

يومًا، والماء لـ ( 0010)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0015)لليوم 
 .ضحية( 011)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 015)

إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 319)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 0000)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 15)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 110)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : ن في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدي •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


