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والنظام يمنع مهجري المخيم من ..قصف مخيم درعا بالبراميل المتفجرة"
 "دخول مناطق سيطرة المعارضة

 

 
 

 التيفوئيد من جديد داخله و قصف يطال مخيم اليرموك وعودة انتشار مرض اليرقان 

 صف عنيف بالصواريخ والبراميل المتفجرة على مخيم خان الشيحق. 

  المجلس المحلّي في بلدة بيت سحم ينفي الشائعات التي تتحدث عن طلبه من أهالي
 اليرموك غادرة البلدة 

 األمن السوري يعتقل الجئ فلسطيني في الخمسينات من عمره 

  زيع مساعداتها على أهالي اليرموك في بلدة يلداتستمر بتو" المرحمة"قافلة 

  تصاعد وتيرة االحتجاجات في عدة مخيمات فلسطينية بلبنان ضد قرارات األونروا 

  في تركيا تنظم زيارة لمدينة قونيا لالطالع على أوضاع " فلسطينيي سورية"لجنة
 العائالت الفلسطينية السورية 
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 آخر التطورات
برميلين متفجرين على مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية،  ألقت الطائرات السورية

خلفا دمارًا كبيرًا في مكان سقوطهما، إلى ذلك قامت حواجز قوات النظام السوري بإغالق الطرق 
الضاحية، ومنعت األهالي من مغادرة درعا المحطة إلى و  الشرعو  الواصلة إلى مخيم درعا

وكانت قوات النظام السوري قد أصدرت .معارضة السورية المسلحةالمناطق التي تسيطر عليها ال
تعليمات من شأنها تضييق الخناق على أبناء مخيم درعا المهجرين إلى مناطق سيطرة النظام، 
حيث تمنع تلك التعليمات أبناء المخيم التنقل بين مخيمهم الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة 

ييرهم اإلقامة بين إحدى المنطقتين، مما أحدث شرخًا بين وبين مناطق النظام السوري، وتخ
منع أبناء المخيم المهجرين االطمئنان على بيوتهم وأرزاقهم في مناطق و  العائالت الفلسطينية
يذكر أن أعمال القصف واالشتباكات المتكررة التي يشهدها مخيم درعا منذ  ،سيطرة المعارضة

من مبانيه، (% 07)ق تقديرات غير رسمية بدمار حوالي بداية الحرب الدائرة فيها، تسببت وف
 .فيما يعيش من تبقى من الالجئين داخله أوضاعًا إنسانية غاية في الخطورة

 
 آثار القصف بالبراميل المتفجرة على مخيم درعا

وفي السياق عينه تعرض مخيم اليرموك جنوب دمشق، لقصف مدفعي، استهدف مناطق متفرقة 
أضراره على الماديات، في غضون ذلك أفادت مصادر طبية من داخل مخيم منه، اقتصرت 

التيفوئيد و  اليرموك بأن العديد من األمراض عادت لتنتشر من جديد بين أهالي المخيم، كاليرقان
األمراض المتعلقة بالنظافة كاألمراض و  والمتعلقة بنقص المياه كأمراض الكلى والبنكرياس،

حصار المفروض على المخيم من قبل الجيش النظامي والجبهة الشعبية الجلدية، وذلك نتيجة ال
، واستمرار انقطاع الكهرباء وعدم توفر األدوية ونقص الرعاية الطبية، فيما أكد (العامة –القيادة )
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حالة من الحمى ( 70)المصدر أنه ُسجل خالل الفترة الماضية عدد من الحاالت المرضية منها 
حالة انتان بالجهاز ( 64)، و(اليرقان)حالة التهاب الكبد اإلنتاني ( 78)، و (التيفوئيد)التيفية 

 .التنفسي، مشيرًا إلى أن معظمهم من األطفال

 
 آثار القصف على مخيم اليرموك

بتوزيع مساعداتها على األهالي النازحين عن مخيم اليرموك " المرحمة"إلى ذلك استمرت قافلة 
والمتواجدين في بلدة يلدا المجاورة للمخيم، حيث شملت المساعدات لالجئين الفلسطينيين بدمشق، 

 .على حصص غذائية وحليب األطفال
الجدير بالذكر أن اآلالف من أهالي مخيم اليرموك كانوا قد نزحوا عنه إثر اقتحام مجموعات 

 .7702/نيسان –داعش للمخيم مطلع إبريل  –تنظيم الدولة 

 
المحلي لبلدة بيت سحم بريف دمشق، بيانًا نفى فيه ما تم وفي سياق مختلف أصدر المجلس 

تداوله من شائعات حول إعطاءه مهلة يومين ألهالي مخيم اليرموك، الذين نزحوا إلى البلدة بعد 
وأكد البيان الذي وصل نسخة منه لمجموعة  ,على المخيم، لمغادرة بيت سحم" داعش"سيطرة 
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عض قاطني أحد األبنية من أهالي مخيم اليرموك، العمل على أن سبب اإلشكال هو إساءات ب
مهالهم يومين لذلك، إال  والتي دفعت أصحاب هذه األبنية إلى المطالبة بخروج من أساء فقط، وا 
يجاد حلول للمشاكل بشكل  أن مجلس األعيان والمجلس المحلي، اتفقا على معالجة اإلساءات وا 

 ".سريع
وة بين أهالي بيت سحم وأهالي مخيم اليرموك الذين نزحوا فيما شدد البيان على أهمية روابط األخ

، مشيرًا بأن 7702/ نيسان  -داعش للمخيم مطلع إبريل –إلى البلدة إثر اقتحام تنظيم الدولة 
أهالي بيت سحم رفضوا فتح مركز إيواء للنازحين من أهالي مخيم اليرموك، بل قاموا بفتح أبنية 

ظًا على مشاعرهم ولتأمين أبسط مقومات الحياة لهم، إلى ذلك سكنية وجهزوها قدر المستطاع حفا
استهجن المجلس المحلي في بيت سحم اإلشاعات والحمالت التحريضية ذات النفس المناطقي 

يجاد شرخ بينهم وبين أهل مخيم اليرموك  .البغيض، والتي تحاول اإلساءة ألهالي بيت سحم، وا 

 
 بيت سحملمجلس المحلي لبلدة البيان الصادر ل

وباالنتقال إلى ريف دمشق فقد تعرض مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين لقصف عنيف 
، حيث أكد مراسلنا داخل المخيم أن الطيران والبراميل المتفجرة، ليل يوم أمسبالصواريخ 

المروحي قام بإلقاء ثالثة براميل متفجرة على المخيم، استهدفت مشفى السالم، ومحيط محالت 
دلس، و السوق القديم، أسفرت عن وقوع اصابات بين المدنيين، كما خلفت حالة من التوتر االن

والهلع بين سكانه الذين يعانون من استمرار تدهور األوضاع األمنية في المناطق والمزارع 
المتاخمة للمخيم، إلى ذلك ُسجل يوم أمس استهداف المنطقة الشرقية لمخيم خان الشيح والمناطق 

رع المحيطة به للقصف وسقوط عدد من قذائف عليها، تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات والمزا
عنيفة بين الجيش السوري ومجموعات المعارضة السورية المسلحة في منطقة دروشا، فيما نقل 
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زاكية وأراضي _ مراسلنا نبأ استهداف قوات الجيش النظامي للطريق الواصل بين خان الشيح 
 .العباسة

 
 اعتقال

عامًا من ( 22" )أسعد دمحم حاج محمود"فلسطيني قامت قوات النظام السوري باعتقال الالجئ ال
 .سكان مدينة الالذقية

 
 لبنان

، (األونروا)في إطار تصعيد احتجاجاتهم ضد قرارات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
ين، نفذ العشرات من أبناء القاضية بتقليص المساعدات المالية المقدمة لالجئين الفلسطيني

المخيمات الفلسطينية السورية المهجرة إلى لبنان، عدة اعتصامات، فقد شهدت مخيمات البرج 
الشمالي والرشيدية والبص والبداوي في مدينتي صور جنوب لبنان وطرابلس شمال لبنان 

وا مؤخرًا والقاضية اعتصامات أمام مكتب األونروا، نددوا خاللها بالقرارات التي اتخذتها األونر 
بقطع مساعدات بدل اإليواء عنهم، كما طالب المعتصمون الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير 

 .ومنظمات حقوق اإلنسان بالتحرك الفوري للضغط على األونروا من أجل وقف هذه القرارات
االعتصام بتسليم يذكر أن فلسطينيي سورية واللجان األهلية والشعبية الفلسطينية قامت في نهاية 

مذكرة احتجاج لمدير األونروا طالبوا من خاللها إعادة النظر في قرارها الذي سيكون له انعكاسات 
 .سلبية على األوضاع المعيشية واإلنسانية لالجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى لبنان

 
 تركيا
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فلسطينية سورية متواجدة في مدينة  في تركيا، زيارة لعشرين عائلة" فلسطينيي سورية"نظمت لجنة 
قونيا، وذلك بهدف االطالع على معاناتهم وأوضاعها المعيشية، وفي ختام الزيارة قدمت لهم 

 .مساعدات مالية
يذكر أن آالف الالجئين الفلسطينيين قد فروا من سورية إلى تركيا بسبب قصف مخيماتهم 

ر رسمية إلى أن عدد الالجئين ودخولها في الصراع الدائر، حيث تشير احصائيات غي
 .الجئ 2777و 0777الفلسطينيين السوريين المتواجدين في تركيا يتراوح ما بين 

 
 5151/ حزيران ــ يونيو 51الالجئون الفلسطينيون في سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا في ( 07،480)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  87 •
الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 4777)الجئًا في لبنان، ( 20077)و األردن
 .7702لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 02)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

ضحية ( 098)قل ومعت( 888)بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل  •
 .قضوا تحت التعذيب في السجون السورية

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
( 708)يومًا، والماء لـ ( 088)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 008)لليوم 

 .ضحية( 004)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يومًا على التوالي( 299)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي( 287)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 087)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 07)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 672)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : الرمل والعائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب •

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


