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قصف مدفعي يستهدف مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين، وثالثة "
 "فلسطينيين يقضون في سورية

 
 

 
 الطائرات الحربية تستهدف مخيم حندرات بالبراميل المتفجرة. 

 اشتباكات عنيفة شهدها مخيم اليرموك فجر األمس. 

 قصف يستهدف محيط مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

 توزيع كميات محدودة من المساعدات على أهالي مخيم اليرموك. 

 السلطات اللبنانية تستمر بالتضيق على الالجئين الفلسطينيين السوريين. 

 
 

 مخيم درعا
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ضحايا  
: ثالثة فمسطينيين يقضون في سورية، وىم

قضى إثر االشتباكات التي اندلعت بين مجموعات الجيش الحر " محمد محمود أسعيد"الشاب • 
القيادة العامة الموالية لمجيش - والجيش النظامي، يذكر أنو أحد عناصر الجبية الشعبية 

. السوري
 الذي قضى جراء االشتباكات التي اندلعت يوم أمس بين الكتائب "أبو الخير الخطيب"الشاب • 

المسمحة المتواجدة في مخيم اليرموك وبين بعض المحسوبين عمى تنظيم الدولة اإلسالمية في 
. العراق والشام المعروفة بداعش

 .محمد الرممي قضى قبل يومين في إثر اطالق النار الذي وقع في مخيم خان الشيح• 

 
 أبو الخير الخطيب

 آخر التطورات
تعرض مخيم درعا لالجئين الفمسطينيين لقصف مدفعي عنيف استيدف مناطق متفرقة من 

المخيم متسببًا بأضرار كبيرة في منازل المدنيين، أما في الجانب المعيشي فيعاني من تبقى من 
العائالت من أزمات معيشية متعددة أبرزىا انقطاع المياه والنقص الحاد بالخدمات الطبية وذلك 
بسبب االشتباكات وأعمال القصف المتكررة التي أدت إلى دمار أجزاء كبيرة من أبنية المخيم، 
ويذكر أن عدد كبير من عائالت المخيم اضطرت لمنزوح عنو بسبب القصف المتكرر الذي 

استيدفو حيث نزحت العديد من العائالت إلى البمدات المجاورة، وفي سياق تعرض مخيم حندرات 
لالجئين الفمسطينيين بحمب لمقصف بالبراميل المتفجرة حيث سقط حوالي أربعة براميل عمى 



 

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

 

المخيم ومحيطو، ويذكر أن المخيم يخضع لسيطرة مجموعات تابعة لمجيش الحر وأن عدد كبير 
. من عائالتو قد اضطرت لمنزوح عنو بسبب استيدافو بشكل متكرر

ومن جية أخرى سمعت في مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق أصوات 
انفجارات عنيفة تبين أنيا ناجمة عن قصف المزارع المحيطة بو بالبراميل المتفجرة مما تسبب 
بحالة من اليمع والتوتر بين أفراده ويذكر أن المخيم كان قد شيد خالل األيام الثالثة الماضية 

توترًا كبيرًا وذلك إثر اقتحامو من قبل إحدى المجموعات المحسوبة عمى المعارضة حيث قامت 
. بإطالق النار واعتقال عدد من أبناء المخيم حيث ال يزال مصيرىم مجيواًل حتى المحظة

وعمى صعيد آخر شيد مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق فجر األمس اندالع اشتباكات 
بين الكتائب المسمحة في المخيم وبين بعض المحسوبين عمى تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق 

 فيما ،"داعش"والشام المعروفة بداعش، حيث انتيى ذلك االشتباك إلى فرار المحسوبين عمى 
أدت تمك االشتباكات إلى قضاء الشاب أبو الخير الخطيب، أما في الظييرة فقد شيد المخيم 

. توزيع كميات محدودة من المساعدات عمى األىالي المحاصرين منذ أكثر من عام داخل المخيم
وفي سياق متصل شيد مخيم النيرب بحمب توزيع أكثر من ألف حصة غذائية عمى أىالي المخيم 

حيث تضمنت الحصص كميات من المحم والمعمبات، ويذكر أن مخيم النيرب يخضع لسيطرة 
الجيش النظامي ومجموعات فمسطينية موالية لو، ويشار أن المخيم الذي يحظى بموقع استراتيجي 

وذلك لقربو من مطاري النيرب العسكري والمدني كان قد تعرض لقصف متكرر خالل الفترات 
 .الماضية

 
 توزيع المساعدات في مخيم النيرب
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 لبنان
السمطات المبنانية تستمر بالتضيق عمى الالجئين الفمسطينيين السوريين رغم ما يعانيو من 

أوضاع إنسانية صعبة أجبرت معظميم عمى ترك مخيماتيم والنزوح عنيا، إال أن السمطات 
المبنانية ال تزال مستمرة بمنع دخول الالجئين الفمسطينيين السوريين إلييا، حيث أصدرت 

السمطات المبنانية في وقت سابق شروطًا مشددة لدخول فمسطينيي سورية إلييا تكاد ال تنطبق 
عمى أحد منيم، دون مراعاة ما يعيشونو من ظروف إنسانية استثنائية بسبب األوضاع في 

سورية، ويذكر أن األمن العام المبناني قد قام بوقت سابق بترحيل العشرات من الالجئين 
 .الفمسطينيين إلى سورية، بحجة محاولتيم السفر إلى إحدى البمدان العربية بتأشيرات سفر مزورة

وفي سياق متصل يستمر األمن العام المبناني برفض تمديد إقامات العديد من الالجئين 
 .الفمسطينيين السوريين المتواجدين عمى أراضيو وذلك بحجة غياب القرارات الناظمة لذلك

 
لجان عمل أهلي 

قامت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني بمخيم العائدين في حماة بتوزيع عدد من السالل 
. الغذائية عمى األىالي والنازحين المقيمين في مراكز اإليواء داخل المخيم

 
 توزيع السلل الغذائية في حماة


