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أحد عناصر جيش التحرير الفلسطيني يقضي إثر قتاله إلى جانب قوات "
 "النظام السوري

      

 
 

 غارات جوية تستهدف القرى المجاورة لمخيم خان الشيح بريف دمشق. 

 المجاورة تتفاقم مع ارتفاع األسعار وانتشار  معاناة نازحي مخيم اليرموك في البلدات

 .البطالة

 توزيع بعض المساعدات الغذائية على العائالت الفلسطينية جنوب سورية. 

 إفطار رمضاني لعدد من طالب مخيمي النيرب وحندرات في حلب. 
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 ضحايا 

جانب من عناصر جيش التحرير الفلسطيني إثر قتاله إلى " حسين محمد علي"قضى الالجئ 
قوات النظام السوري في المعارك الدائرة بتل صوان بالغوطة الشرقية، علمًا أن الخدمة في جيش 
التحرير الفلسطيني هي خدمة الزامية، يجبر عليها الشباب من فلسطينيي سورية من الذكور ممن 

 .من العمر( 81)بلغوا 

مايو أن -ته مطلع شهر أياريشار إلى أن مجموعة العمل نشرت في تقريرها االحصائي الذي نشر 
 .الجئًا قضوا أثناء قتالهم في صفوف جيش التحرير الفلسطيني(  851) 

 
 التطورات آخر 

تتفاقم معاناة آالف الالجئين الفلسطينيين ممن نزحوا من مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة، 
بالتزامن مع انخفاض  ،نتيجة ارتفاع األسعار بشكل عام وأسعار المواد الغذائية بشكل خاص

 .القيمة الشرائية لليرة السورية

، "كالبيض والجبنة والحالوة"وعلى الرغم من توفر المواد الغذائية في المحالت التجارية وتنوعها 
إال أنَّ األهالي في جنوب دمشق عمومًا لم تعد قادرة على شراء احتياجاتها اليومية في ظل ِّ انعدام 

ارتفاع نسبة البطالة، وعدم توفر فرص العمل داخل المنطقة المحاصرة من  الموارد المالية نتيجة
 .قبل القوات النظامية
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واتهم ناشطون النظام السوري، بتغيير سياسته المتبعة في جنوب دمشق، والتي اعتمدت على 
سياسة التجويع وسالح الحصار ألكثر من سنتين متواصلتين، إلى سياسة التجويع من خالل 

لمالي الذي نجم عبر إفراغ المنطقة من مقدَّراتها المالية، بعد قيام النظام بضخ البضائع الحصار ا
عبر حاجز ببيال سيدي مقداد إلى أسواق الجنوب، بأسعار تفوق أسعارها الحقيقية في أسواق 
العاصمة دمشق، بأكثر من عشرين بالمئة، لينتقل بذلك جنوب دمشق من حصار الجوع إلى 

 .حصار المال

شار إلى أن الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة تواصل حصارها على المخيم لليوم ي
يومًا ( 741)يومًا، والماء لـ ( 8851)على التوالي، وتقطع عنه الكهرباء منذ أكثر من ( 8901)

ضحية من أبناء مخيم اليرموك بفعل الحصار والجوع ونقص ( 811)على التوالي، فيما قضى 
 .بيةالرعاية الط

في غضون ذلك، شنت الطائرات الحربية، صباح يوم أمس، ما يزيد عن عشرة غارات جوية 
 .استهدفت القرى المجاورة لمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق

يأتي ذلك في ظل استمرار حواجز الجيش النظامي بإغالق الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز 
ذي أدى إلى تفاقم معاناة األهالي بسبب نقص المواد الطبية والغذائية العاصمة دمشق، األمر ال

 .من المخيم
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 لجان عمل أهلي

بالتعاون مع عدة مؤسسات إغاثية، وزعت هيئة فلسطين الخيرية جنوب سورية مساعداتها الغذائية 
، "وتسيلالمزيريب وتل شهاب وطبريات العجمي وجلين "على الالجئين الفلسطينيين في مناطق 

مناطق تجمع الالجئين الفلسطينيين و  حيث يعاني الالجئون الفلسطينيون في محافظة درعا عموماً 
 .خصوصًا، في مخيم درعا وتجمع المزيريب وجلين غيابًا تامًا لمقومات الحياة

 
ويعتبر انقطاع الماء والكهرباء عن تلك المناطق أبرز أشكال المعاناة، في حين أدت الغارات 

من مساحة المخيم، مما أجبر المئات من % 19كررة على مخيم درعا إلى دمار حوالي المت
العائالت إلى النزوح إلى بلدة المزيريب وقرى الجنوب السوري، كذلك أدت االشتباكات الدائرة بين 
مجموعات المعارضة المسلحة من جهة وداعش من جهة أخرى إلى نزوح مئات الالجئين 

 .نهمالفلسطينيين من مساك

إلى ذلك، أقامت رابطة فلسطين الطالبية إفطارًا رمضانيًا في مخيم النيرب بحلب لطالب 
 .المرحلتين الثانوية واإلعدادية من أبناء مخيمي النيرب وحندرات

يذكر أن مخيم النيرب يخضع لسيطرة قوات النظام السوري، ويشكل موقعًا استراتيجيًا هامًا لقربه 
ي والعسكري، حيث تندلع اشتباكات عنيفة في محيطة بين الحين واألخر من مطاري النيرب المدن

 .بين مجموعات المعارضة السورية وقوات النظام السوري
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 6172/ حزيران ــ يوينو/ 71/وأرقام حتى  إحصائيات  فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 85599) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 405599) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 7999) •

 .0985يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 1999) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 8999) •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 18.0)أكثر من  •

 .0985كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : اليرموكمخيم  •

يومًا، والماء لـ ( 8851)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 8901)لليوم 
 .ضحية( 811)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 741)

عودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من ال: مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 059)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 8840)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 19)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 198)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل  •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


