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اغتيال الناشط اإلغاثي مصطفى شرعان مسؤول هيئة فلسطين الخيرية "
 "سابقًا في مخيم اليرموك

 
 "مصطفى الشرعان"الناشط اإلغاثي 

 
 طفل يقضي جراء القصف على مخيم اليرموك. 

  مخيم درعا بعدد من البراميل المتفجرةالطيران المروحي يستهدف. 

 قصف واشتباكات في مخيم اليرموك. 

 قصف بالبراميل المتفجرة يطال المحيط الغربي من مخيم خان الشيح. 

  لكل فلسطيني سوري مهجر إلى لبنان كبدل طعام$ 82األونروا تصرف. 

  التركيةتوزيع مساعدات غذائية على العائالت الفلسطينية في مدينة غازي عينتاب. 

  التقوى تقيم إفطارها الجماعي الثالث لفلسطينيي سورية بمخيم نهر البارد شمال
 .لبنان
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 ضحايا
جراء القصف  متأثرًا بجراح اصيب بها مخيم اليرموك،  أبناءمن " سمير سعيد عدرا"قضى الطفل 

 .الذي تعرض له مخيم اليرموك

 
 سمير سعيد عدرا

 آخر التطورات
أبو معاذ إلى مثواه " مصطفى الشرعان"اليرموك يوم أمس الناشط اإلغاثي شيع أبناء مخيم 

األخير، وذلك بعد اغتياله ليل أول أمس عقب خروجه من صالة التراويح من مسجد عبد القادر 
ُنقل على و  حيث أطلق ملثمون مجهولون النار على الشرعان والذوا بالفرار،،الحسيني في المخيم
لمجاورة للمخيم لتلقي العالج فيها، لكن محاوالت إنعاشه فشلت بسبب إصابته الفور إلى بلدة يلدا ا

 .الخطيرة، وعدم توفر المستلزمات الطبية الضرورية لعالجه

 
 مصطفى الشرعان"الناشط اإلغاثي من تشييع 

ويعتبر الشرعان أحد الناشطين اإلغاثيين الذين رفضوا الخروج من مخيم اليرموك لخدمة 
المحاصرين، وكان المسؤول السابق لهيئة فلسطين الخيرية في مخيم اليرموك، وأسس مع 



 

Email:Reports@actionpal .org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

التي قامت بالعديد من المشاريع الخيرية، " مؤسسة الوفاء الخيرية " مجموعة من أبناء المخيم 
ه لمشفى الجمعية الخيرية وافتتاحه صيدلية تقدم خدماتها ألبناء المخيم وبدوره إضافة إلى دعم

رفع حصيلة الناشطين " الشرعان"كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل بأن اغتيال 
 بهاء صقر، أحد أعضاء تجّمع أبناء اليرموك،: ناشطًا هم 51الذين اُغتيلوا داخل المخيم إلى 

، مدير "محمد يوسف عريشة"، والناشط "علي الحجة"لسهلي، وعبد هللا بدر، والناشطين أحمد او 
نمر "المكتب اإلغاثي في المخيم، ومحمد طيراوية ممثل حركة فتح في مخيم اليرموك، والناشطين 

مسؤول مؤسسة بصمة " فراس حسين الناجي"عضو المجلس المدني لمخيم اليرموك، و" حسين
، حيث اغتيل بالقرب من فروج التاج يوم "د هللا حوراني أبو صهيبيحيى عب"في مخيم اليرموك، و

وذلك أثناء توجهه إلى عمله في مشفى فلسطين، وأشارت مجموعة العمل  ،5351/ آذار /  03
بأن المخيم شهد محاولة اغتيال فاشلة للناشط محمد طه، باإلضافة إلى محاولة اغتيال فاشلة 

 .الخطيب تعرض لها الناشط اإلغاثي عبد هللا
ميدانيًا تعرض مخيم اليرموك للقصف وسقوط عدد من القذائف على أماكن متفرقة منه، اقتصرت 
أضرارها على الماديات، تزامن ذلك مع اندالع مواجهات بين المجموعات الفلسطينية المسلحة من 
جهة، وتنظيم الدولة وجبهة النصرة من جهة أخرى، دون أن تسفر عن تقدم ملحوظ لكال 

من مساحة المخيم، في حين يسيطر % 03يسيطر على " داعش"طرفين، حيث ال يزال تنظيم ال
، أما من الجانب المعيشي يعاني % 03الجيش النظامي والمجموعات المسلحة الموالية له على 

من تبقى أوضاعًا مأساوية نتيجة عدم توفر المواد الغذائية واستمرار انقطاع المياه والكهرباء عن 
 .رجاء المخيم ألكثر من عام ونصف العامجميع أ

 
 استهداف مخيم اليرموك
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في غضون ذلك قامت الطائرات الحربية بقصف مخيم درعا جنوب سورية بعدد من البراميل 
المتفجرة، مما أسفر عن دمار هائل في األبنية والممتلكات، هذا وقد أكد مراسل مجموعة العمل 

ومقبرة شهداء المخيم، مما أسفر عن وقوع عدد من الحسين مسجد بأن القصف استهدف 
 .اإلصابات بين المدنيين

 
 الدمار في مسجد الحسين في مخيم درعا

من مباني (% 03)يشار إلى أن مخيم درعا يتعرض لقصف متكرر ما أدى إلى تدمير حوالي 
ي الخطورة فيما يعيش من تبقى من الالجئين داخله أوضاعًا إنسانيًة غاية ف ،ومنازل المخيم

 .تتجلى بالجانبين الصحي والمعيشي
وباالنتقال إلى ريف دمشق تعرضت المناطق المتاخمة لمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين 

كيلومترًا جنوب غرب العاصمة دمشق لقصف عنيف بالبراميل المتفجرة حيث  03الواقع على بعد 
 .محيط الغربي منهألقت الطائرات الحربية برميلين متفجرين استهدفا ال

إلى ذلك يعاني سكان مخيم خان الشيح الذي يعتبر ثاني أكبر المخيمات الفلسطينية في سورية 
من تصاعد المواجهات العسكرية بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي في المناطق 

على سكانه المحيطة به، مما جعله بدائرة النار والصراع الدموي المحموم في سورية وأثر سلبًا 
الذين يعانون من أزمات إنسانية حقيقة نتيجة التناقص المتزايد في المواد الغذائية األساسية، 

 .واستمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت لفترات زمنية طويلة
 

 لبنان
قامت األونروا بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين 

لكل شخص، وكانت األونروا قد $ ( 52)ل حوالي .ألف ل ٠٤في لبنان وتم صرف بدل طعام 
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عن العائالت المهجرة بذريعة نقص التمويل وعدم وفاء الدول $ 533قامت بقطع بدل اإليواء 
 .المانحة بتقديم مساعداتها

س الخيرية، وفي سياق مختلف أقامت لجنة فلسطينيي سوريا في لبنان بالتعاون مع لجنة القد
إفطارها الجماعي الثالث للعائالت الفلسطينية القادمة من سورية وعدد من أسر الالجئين 
السوريين المقيمين في مخيم نهر البارد بمدينة طرابلس شمال لبنان، حيث تأتي هذه الخطوة 

لبنان،  لتعزيز عالقات التكافل االجتماعي بين أبناء المخيمات الفلسطينية السورية المهجرة إلى
 .األوضاع اإلنسانية القاسية التي يشتكون منهاو  وكذلك للتخفيف من األعباء االقتصادية عنهم

 
 تركيا

عائلة فلسطينية  00وزعت الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين في تركيا مساعدات غذائية شملت 
خيرك "اإلغاثية  ب التركية ضمن حملتهاسورية وعدد من العوائل السورية في مدينة غازي عينتا

كما قامت لجنة فلسطيني سوريا في تركيا بإسطنبول بتوزيع مالبس وألعاب " بسمة أمل لغيرك
طفل من الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية، حيث شمل التوزيع ( 551)العيد، على 

سنيورت وبيليك"مناطق سكنهم في   ،دوزوالسلطان أيوب، والسلطان غازي، وكرازلي، والفاتح، وا 
الجئ فلسطيني سوري مقيمين في تركيا  0333يشار أن حوالي " وأفجالر، وكومبر غازي

في ظل ضعف الموارد المالية وانتشار البطالة لصعوبات  ،ويعانون من ظروف معيشية صعبة
 .تعترض الالجئين في بلد ولغة جديدة

 
 في إسطنيول مالبس وألعاب العيدالتوزيع 
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 5132/ يوليو  -تموز  31إحصائيات وأرقام حتى فلسطينيو سورية 
الجئًا في ( 53.020) ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 23) •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0333)الجئًا في لبنان، ( 15033)األردن و
 .5351لغاية فبراير " األونروا"

 .فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرةألف الجئًا ( 00)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يوماً ( 030)يومًا، والماء لـ ( 250)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 000)
 .ضحية( 500)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 050)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 032)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 253)منذ حوالي نزوح جميع األهالي عنه : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 03)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 010)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


