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قذائف الهاون القاء براميل متفجرة على اليرموك وقصف بالصواريخ و "
 "على مخيم خان الشيح

 
 

  في مخيم اليرموك"النصرة "الجئ فلسطيني يقضي خالل اشتباكات مع. 

  النيرب للهجرة منهتردي األوضاع األمنية يدفع أبناء مخيم. 

  اعتقال الجئ فلسطيني أثناء خروجه من مخيم اليرموك رغم حصوله على موافقة
 .أمنية

  أمل عصفور"اإلفراج عن الناشطة اإلغاثية". 

 اعتصام لفلسطينيي سورية في صور ضد تقليصات األونروا لخدماتها. 

  تركياهيئة اإلغاثة اإلنسانية توزع مساعداتها على فلسطينيي سورية في. 
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 ضحايا
من أبناء مخيم اليرموك وأحد عناصر المجموعات  "سليم بشتاوي"قضى الالجئ الفلسطيني 

المسلحة الموالية للنظام السوري، خالل االشتباكات مع جبهة النصرة في محيط ثانوية اليرموك 
 .وقام مسلحو النصرة بسحب الجثة إلى داخل مناطق سيطرتهم في المخيم ،للبنات بمخيم اليرموك

 
 التطوراتآخر 

خمسة جرحى على األقل بينهم أم وثالثة أطفال أصيبوا جراء القصف الصاروخي وقذائف الهاون 
الذي تعرض له مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق يوم أمس، والذي تركز على 

فيما ألحق القصف الذي طال منطقة سوق الخضرة في شارع المدارس  ،ضارمنطقة سوق الخ
وحارة الخوالدة أضرارًا مادية كبيرة، إلى ذلك نوه مراسل مجموعة العمل إلى أن طفلة تبلغ من 
العمر عشر سنوات من بين المصابين اضطر الطاقم الطبي لبتر ساقها بسبب إصابتها البليغة 

 .بية واإلسعافية لمعالجتهاوعدم توفر المستلزمات الط

 
 استهداف مخيم خان الشيح

وفي جنوب العاصمة السورية دمشق ألقى الطيران المروحي عدد من البراميل المتفجرة على مخيم 
اليرموك، نجم عنه سقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت أيضًا أضرارًا مادية 

الجيش النظامي في منتصف الليلة الماضية المخيم  كبيرة بالمنازل والممتلكات، في حين قصف
بصاروخين من العيار الثقيل استهدفا جادات عين غزال، دون أن توقع أي إصابات، اندلعت 

 -ساحة الريجة  -على إثره اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع األسلحة على عدة محاور قتالية 
والجيش  ،وداعش وأحرار الشام من جهةالتضامن بين جبهة النصرة  -ثانوية اليرموك للبنات 
 .حيث انسحب األخير من عدة نقاط كان يتمركز بها.النظامي من جهة أخرى
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وفي حلب لوحظ في اآلونة األخيرة تضاعف كبير في أعداد العائالت الفلسطينية التي غادرت 
دول اللجوء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين إلى تركيا بهدف الهجرة غير الشرعية والوصول ل

األوروبي، وذلك نتيجة تدهور األوضاع األمنية والمعيشية، وبسبب مالحقة األجهزة األمنية 
للشباب الفلسطيني إلجبارهم على االلتحاق  -مجموعة لواء القدس -السورية ومجموعاتها الموالية 

واعتقال بجيش التحرير الفلسطيني، والتشديد األمني على حركة الشباب في المخيم وخارجه، 
 .األجهزة األمنية للكثير منهم

 
 قوارب الموت

من حاجز " محمود عزيمة"وفي سياق مختلف اعتقلت قوات النظام السوري الشاب الفلسطيني 
بيت سحم، إثناء خروجه من مخيم اليرموك على الرغم من حصوله على موافقة من األمن 

يشار أنها ليست الحالة األولى التي يتم .السوري والسفير الفلسطيني بالخروج من المخيم للعالج
فيها اعتقال الجئين فلسطينيين على حواجز المخيم والمداخل المؤدية إليه على الرغم من 

 .حصولهم على موافقات أمنية من األجهزة األمنية السورية والتي تسلم للسفارة الفلسطينية
يومًا ( 51)بعد اعتقال دام '' صفورأمل ع''في حين أفرج األمن السوري عن الالجئة الفلسطينية 

يشار أن مجموعة العمل وثقت .وهي ناشطة في الهيئة الوطنية الفلسطينية في مخيم اليرموك
 .الجئة فلسطينية معتقلة في السجون السورية الزال مصيرهم مجهوالً  15أسماء 
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 أمل عصفور

 لبنان
، (األونروا)الالجئين الفلسطينيين في إطار تصعيد احتجاجاتهم ضد قرارات وكالة غوث وتشغيل 

القاضية بتقليص المساعدات المالية المقدمة لالجئين الفلسطينيين، نفذ العشرات من أبناء 
المخيمات الفلسطينية السورية المهجرة إلى لبنان، اعتصامًا أمام مكتب مدير األونروا في مدينة 

األونروا مؤخرًا والقاضية بقطع مساعدات صور جنوب لبنان، نددوا خالله بالقرارات التي اتخذتها 
بدل اإليواء عنهم، كما طالب المعتصمون الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير ومنظمات حقوق 

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

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

فلسطيني سوريا في تركيا بتوزيع  بالتنسيق مع لجنة iHH -قامت هيئة االغاثة اإلنسانية 
مساعدات غذائية على العائالت الفلسطينية المهجرة في مدينة كيليس التركية، كما وزعت لجنة 
فلسطيني سوريا مالبس العيد على األطفال وشمل التوزيع عدة مناطق تركية كان آخرها أنطاكيا 

 .الريحانيةو  والعثمانية وأضنة واسكندرون
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 المساعدات في مدينة كيليس التركيةتوزيع 

 5151/ يوليو  -تموز  51فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا في ( 01..55) ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  05 •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 555.)الجئًا في لبنان، ( 15355)األردن و
 .5551لغاية فبراير " األونروا"

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( .3)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يوماً ( 350) يومًا، والماء لـ( 050)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 140)
 .ضحية( 511)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 56.)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينه •
 .لتوالييومًا على ا( 55.)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 055)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 15)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 411)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


