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 "قصف يستهدف مخيم النيرب بحلب، وخان الشيح بريف دمشق"

 
 
 

 الهيئات العاملة في مخيم اليرموك تعبر عن قلقها حيال تأخر عودة سكانه إليه .

  لليوم الخامس على التوالي أهالي اليرموك يمتنعون عن استالم المساعدات
 .الغذائية

 فلسطيني قضى في سورية يو أمس. 

  "34" أثناء محاوالتهم 2014– الجئاً فلسطينياً قضوا حتى نهاية مايو 

 .الوصول ألوروبا

 
 

 من آثار القصف على مقبرة مخيم خان الشيح
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 ضحايا
قضى متأثرًا بجراح أصيب بها القصف عمى منطقة جرمانا بريف " محمد محمود حمادة" -

 .دمشق منذ عدة أيام

 
 محمد محمود حمادة

 آخر التطورات
عبرت الهيئات الوطنية واألهمية والشعبية واإلغاثية في مخيم اليرموك عن قمقها من تأخر عودة 
أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم، حيث اعتبرت الهيئات في بيان لها أن السماح بعودة األهالي 

بات أمرًا ممحًا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وانتهاء العام الدراسي، فيما أشار البيان 
 داعيًا كافة الهيئات والمؤسسات والفعاليات ،أن عودة األهالي هو مفتاح الحل ألزمة المخيم

الوطنية خارج المخيم لمعمل عمى تسهيل عودة األهالي وذلك لقطع الطريق عمى المؤامرة التي 
. تستهدف الشعب الفمسطيني وحرمانه من حق العودة وذلك بحسب البيان

وفي سياق متصل ما يزال توزيع المساعدات في مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين متوقفًا لميوم 
الخامس عمى التوالي وذلك وسط احتجاجات من األهالي عمى استمرار الحصار عمى مخيمهم 

– إضافة إلى رفضهم لمممارسات المهينة التي يتعرضون لها من قبل عناصر الجبهة الشعبية 
القيادة العامة، واألمن السوري أثناء توزيع المساعدات، حيث عبر األهالي في بيان لهم نشر قبل 

. عدة أيام رفضهم الستالم المساعدات احتجاجًا عمى تمك الممارسات
القيادة العامة يفرضون حصارًا – يشار أن الجيش النظامي ومجموعات من الجبهة الشعبية 

 .مشددًا عمى المخيم منذ أكثر من أحد عشر شهراً 
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وعمى صعيد آخر تعرضت المقبرة الشرقية لمخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق 
لقصف بالبراميل المتفجرة مما أدى إلى دمار كبير أصاب القبور، كما استهدف الطيران الحربي 
أطراف المخيم بعدة غارات استهدفت شارع شرف، تزامن ذلك مع قصف عنيف عمى المناطق 
المحيطة به، ويذكر أن المخيم والمناطق المحيطة به يشهدان ارتفاعًا بحدة األعمال العسكرية 

خالل األشهر القميمة الماضية، وفي سياق متصل تعرض مخيم النيرب بحمب لقصف بعدد من 
 .القذائف التي سقطت في محيط جامع فمسطين، وأنباء عن وجود إصابات
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 إحصائيات
الجئًا فمسطينيًا سوريًا قضوا خارج " 34"أعمنت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية أن 

وذلك أثناء  2014 مايو -  وحتى نهاية أيار2013مارس – سورية منذ بداية األزمة في آذار 
محاولتهم الوصول إلى البمدان األوروبية هربًا من األوضاع المأسوية في سورية، حيث قضى 

" 6"الجئًا في مصر، و" 15"وفق اإلحصائيات التي نشرتها المجموعة مطمع الشهر الجاري 
الجئين في لبنان، والجئان في إيطاليا، والجئ " 3"الجئين في مالطا، و" 6"الجئين في اليونان، و

 .في تركيا وآخر في ليبيا
 اضغط هنالالطالع عمى اإلحصائيات التفصيمية 

 
 إفراج

من أبناء مخيم النيرب، وذلك بعد اعتقال دام حوالي ستة أشهر، " زكريا خميفة"أفرج يوم أمس عن 
من سكان مخيم العائدين بحمص حيث كان معتقاًل في السجن " كنان درويش"كما تم اإلفراج عن 

 .المركزي بحمص

http://actionpal.org/phocadownloadpap/PrivetRepo/5-2014.pdf
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