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يم خان الشيح وتصيب الجئًا غارات جوية تستهدف أحد وجهاء مخ"
 "بجروح

      

 
 

 أحد موظفي األونروا يقضي في حلب. 

  الطبيةفي لبنان لعدم قدرة ذويه على رعايته " دمحم طنجي"وفاة الطفل الفلسطيني السوري. 

 اشتباكات عنيفة على محور مبنى بلدية اليرموك في شارع فلسطين. 

 حالة فزع كبيرة بين الالجئين في مخيم النيرب جراء انفجارات حلب. 
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 ضحايا 

جراء إصابة سيارته بقذيفة هاون أثناء عودته من " ياسر محمود شعيب" قضى الالجئ الفلسطيني
 .سكان حلب ويعمل سائقًا في وكالة األونروا عمله في مدينة حلب علمًا أنه من

الجدير بالتنويه أن عددًا من موظفي األونروا قضوا في سورية جراء استهداف مقراتها في 
 .المخيمات الفلسطينية في سورية

 
في مستشفى صيدا الحكومي بلبنان بعد " محمد حسام طنجي"توفي الطفل الفلسطيني السوري 

ة ونقله للعناية المركزة داخل المستشفى، غير أنه فارق الحياة بسبب دخوله مرحلة غيبوبة تام
 .عدم قدرة عائلته على توفيرالمبلغ الالزم للعالج

 
ُهجر مع عائلته من مخيم اليرموك إلى مدينة صيدا في الجنوب " محمد طنجي"وكان الطفل 

منذ عام وبعد  بدأ وضعه بالتأزمو  سنوات من وضع صحي سيء 4اللبناني، حيث عانى طوال 
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محاوالت تأمينها الدواء الالزم له رغم كلفته المرتفعة وعدم االستجابة لمناشدات عديدة اطلقتها 
 .العائلة، وصلت إلى حد لم يعد باستطاعته تأمين المال

 

 التطورات آخر

مام المسجد  أحد وجهاء مخيم خان الشيح " حسين فالح"تعرض صباح أمس رجل الدين وا 
مما أدى إلى خراب في  ،اغتيال فاشلة بعد استهداف الطائرات الحربية منزله في المخيملمحاولة 

ليس له أي نشاط " فالح"الممتلكات، وحالة خوف بين المدنيين وخاصة األطفال، علمًا أن 
سياسي أو عسكري، ويرى ناشطون أن النظام السوري يمارس مخططًا لتصفية الشخصيات 

 .استمرار قصفهمو  العامة والوجهاء في مخيم خان الشيح، عالوة على التضييق على المدنيين

كما أفاد مراسل مجموعة العمل، أن الطيران الحربي الروسي والسوري شنَّ عدة غارات على 
أطراف مخيم خان الشيح الغربية والشرقية مما أدى إلى سقوط جريح من أبناء المخيم نتيجة 

 .وصول الشظايا إلى منازل المدنيين، كما أدت إلى تدمير سيارة مدنية

 
صف الجوي الذي يستهدف المخيم والمزارع المتاخمة له بشكل شبه يأتي ذلك في ظل استمرار الق

يومي، بالتزامن مع قطع حواجز الجيش النظامي لجميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز 
 ."دمشق"العاصمة 
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ضحية من أبناء المخيم قضوا منذ بدء أحداث ( 711)الجدير بالتنويه أن مجموعة العمل وثقت 
 .الحرب في سورية

ي جنوب العاصمة دمشق، شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية وف
االثنين اندالع اشتباكات عنيفة، حيث تركزت المواجهات في منطقة بلدية  –دمشق ليل األحد 

اليرموك بشارع فلسطين ومنطقة المحكمة وساحة الريجة، استخدمت فيها األسلحة المتوسطة 
 .والثقيلة

دارت اشتباكات عنيفة بين مجموعات المعارضة المسلحة من جهة والمجموعات الموالية كما 
على محور فرن األمين ومحيط أبنية اإلسكان في حي " الدفاع الوطني"للنظام في شارع نسرين 

 .التضامن المالصق لمخيم اليرموك

عنه، بسبب استمرار  يأتي ذلك في ظل تواصل معاناة أبناء مخيم اليرموك المحاصرين والنازحين
قيوده على أبناء مخيم اليرموك المحاصرين في " داعش"القتال الدائر داخله، وفرض تنظيم الدولة 

، وبسبب تواصل الجيش النظامي ومجموعات القيادة "النصرة"مناطق االشتباكات مع جبهة 
رباء عنه منذ على التوالي، وقطع الكه( 7711)العامة بفرض حصارها على مخيم اليرموك لليوم 

يومًا على التوالي ومنع النظام السوري ادخال المواد ( 711)يومًا، والماء لـ ( 7711)أكثر من 
 .الغذائية والطبية ومنعه من عودة األهالي إلى منازله

في غضون ذلك، قال مراسل مجموعة العمل في حلب، إن حالة فزع كبيرة سادت بين الالجئين 
رب بسبب انفجارات ضخمة تبين الحقًا أن مصدرها مطار النيرب الفلسطينيين في مخيم الني

فيما أكد مراسلنا أن منازل أبناء المخيم  ،المالصق للمخيم والذي يقع تحت نفوذ النظام السوري
كم  1اهتزت بسبب االنفجارات التي وقعت في معامل الدفاع التابعة للنظام السوري والتي تبعد 

 .عن المخيم

يرب العسكري المالصق للمخيم أحد النقاط الحساسة والهامة لطرفي الصراع في ويعتبر مطار الن
سورية، ويتعرض للقصف وإلطالق النار من قبل مجموعات المعارضة والذي طال المخيم 

 .وأبناءه، مما أدى إلى وقوع ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين
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فلسطينيين من ابناء مخيم ضحية من الالجئين ال( 741)يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت 
 .النيرب قضوا منذ بدء أحداث الحرب فيها

 
 6182/ تموز ــ يوليو/ 81/وأرقام حتى  إحصائيات  فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 75511) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 415511) •
لغاية " األونروا" الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة( 7111) •

 .1175يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 1111) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 7111) •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 17.1)أكثر من  •

 .1175كانون األول 
امة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة الع: مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 7711)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 7711)لليوم 
 .ضحية( 711)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 711)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 011)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 7711)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : حندرات مخيم •
 .المعارضة عليه
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 .من مبانيه%( 11)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 137)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .ات االقتصادية فيهااستمرار األزم


