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 "قصف بالبراميل المتفجرة يستهدف مخيم درعا"

 
 

 

  لنكبة فلسطين" 76"أبناء مخيم اليرموك يحيون الذكرى 

 أهالي مخيم السبينة يطالبون بعودتهم إلى مخيمهم 

  هاني عباس"الكاريكاتير الفلسطيني جامعة مالمو تنظم معرضاً فنياً لراسم" 
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 آخر التطورات
استهدفت الطائرات السورية فجر أمس مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية بعد قصفها 
لعدة مناطق في درعا بالبراميل المتفجرة أسفرت عن وقوع عدد من اإلصابات بين صفوف 

ألعمال قصف واشتباكات متكررة منذ بداية الحرب المدنيين، هذا وكان مخيم درعا قد تعرض 
من مبانيه، مما (% 07)الدائرة في سورية، تسببت وفق احصاءات غير رسمية بدمار حوالي 

فيما يعيش  ،أجبر المئات من العوائل الفلسطينية من أهالي المخيم للجوء إلى البلدات المجاورة
ة في الخطورة تتجلى بالجانبين الصحي من تبقى من الالجئين داخله أوضاعًا إنسانية غاي

على التوالي هو أبرز تلك المعاناة والتي  493والمعيشي، ويعتبر قطع الماء عن المخيم لليوم 
أجبرت األهالي لشرب المياه الملوثة على الرغم من التحذيرات المستمرة من انتشار األمراض 

 .جراء ذلك
رموك لالجئين الفلسطينيين، يوم أمس، بمسيرة أما في دمشق فخرج المئات من أبناء مخيم الي

 .لنكبة فلسطين" 70"حاشدة جابت شوارع اليرموك، وذلك بمناسبة الذكرى 
حيث انطلقت المسيرة من أمام مركز األونروا في شارع المدارس وجابت شوارع المخيم متجهة 

الهتافات الوطنية  إلى مقبرة الشهداء، ومن جانبهم رفع األهالي األعالم الفلسطينية مرددين
 .وهتافات حق العودة

الجدير بالذكر أن المخيم يخضع لحصار مشدد يفرضه عليه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة 
الجئًا بسبب نقص التغذية ( 607)يومًا راح ضحيته ( 780)القيادة العامة منذ  –الشعبية 

 .والرعاية الطبية

 
 مخيم اليرموكمسيرة اليوم في 



 

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

 

آخر جدد أهالي ووجهاء ونشطاء مخيم السبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق وعلى صعيد 
للتحرك الجدي ( األونروا)مطالبتهم للعودة إلى مخيمهم، كما دعوا الفصائل الفلسطينية ووكالة 

والتوسط لدى الحكومة السورية من أجل السماح لهم بالرجوع إلى ممتلكاتهم ومنازلهم التي 
الجدير باإلشارة أن .اء تدهور الوضع األمني في المخيم والمناطق المجاورة لهاضطروا لتركها جر 

، وخاصة بعد أن (939)أهالي مخيم السبينة، ال يزالون ممنوعين من العودة إلى منازلهم لليوم 
ووفق مشاهدات من سمح له  ،3764\66\0سيطر الجيش النظامي على البلدة والمخيم بتاريخ 

من المخيم مدمر تدميرًا شبه % 87أفادوا بأن أكثر من "قطاع الحكومي بالدخول من موظفي ال
كامل وتحديدًا المنطقة الممتدة من جامع معاذ بن جبل وهو ما يشكل المدخل الغربي للمخيم 
وحتى فرن المخيم المعروف بفرن األكراد، وبقية المنطقة حتى مدارس األونروا آخر حدود المخيم 

أن البيوت التي لم تدمر " و أضافوا .يم إال أن وضعها أفضل نوعًا مامن جهة الشرق تحتاج ترم
 ".ومحسوبة على المعارضة قد تم حرقها، وفي الغالب معظم البيوت ال تحوي إال المتاع الثقيل

 
 مخيم السبينة 

 السويد
هاني "تنظم جامعة مالمو السويدية، االثنين القادم، معرضُا فنيًا لرسام الكاريكاتير الفلسطيني 

 .لنكبة فلسطين( 70)، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ "عباس
المعرض يسلط الضوء على معاناة الالجئين الفلسطينيين والسوريين خالل الحرب الدائرة في 

 .سورية وما يعانوه من قتل وتشريد واعتقال وتجويع وحصار
العربية والعالمية، أرفعها  كان قد حصل على العديد من الجوائز" هاني عباس"الجدير بالذكر أن 

في جينيف التي " رسامو كاريكاتير من أجل السالم"جائزة عالمية في فن الكاريكاتير من مؤسسة 
 .يرأسها فخرًيا األمين العام السابق لألمم المتحدة كوفي عنان
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سي يشار أن المعرض ينظم بالتعاون بين جامعة مالمو واتحاد الطلبة وجمعية حرية التعبير السيا
 .التابعة للجامعة ومؤسسة السراج للتنمية والرعاية الصحية

 
 

 5151/ مايو ــ أيار / 51الالجئون الفلسطينيون في سورية احصاءات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53922)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش : مخيم اليرموك •

( 543)يومًا، والماء لـ ( 313)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 783)لليوم 
 .ضحية( 537)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجئًا في ( 516783)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  •
وذلك وفق احصائيات  ،الجئًا في مصر( 76111)الجئًا في لبنان، ( 156211)األردن و

 .3769لغاية فبراير " األونروا"وكالة 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يومًا على التوالي( 178)
لعودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من ا: مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي( 149)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 315)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه %(31)دمار حوالي و  يومًا النقطاع المياه عنه( 294)حوالي : مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيًا  :والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل  •
 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها

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


