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ضحايا فمسطينيون جراء تفجيرات حمص وبراميل الطيران في خان "
 "الشيح

 
 

 
 

 قصف بالبراميل المتفجرة على مخيم خان الشيح. 

 سقوط صاروخين على مخيم النيرب .

 استئناف توزيع المساعدات الغذائية على أهالي مخيم اليرموك .

 إقامة سواتر ترابية في مخيم درعا للحماية من رصاص القناص. 

  الهيئة العامة لشؤون الالجئين الفلسطينيين التابعة للحكومة السورية المؤقتة

 .تعترض على خبر إضراب الجئ في مركز كيليس وتطالب بحذفه

 
 

 استهداف مخيم خان الشيح بالبراميل المتفجرة
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 ضحايا
أربع ضحايا فمسطينيين بسبب استمرار الصراع الدائر في سورية بينيم ثالثة أطفال قضوا جراء 

انفجار سيارتين مفخختين بحي عكرمة في حمص، والرابعة إمرأة قضت نتيجة قصف مخيم خان 
 :الشيح بالبراميل المتفجرة، والضحايا ىم

قضوا متأثرين بجراحيم إثر انفجار سيارتين مفخختين " النا عميوه"و" ريم ورغد بكر"األطفال 
 .بالقرب من مدرسة عكرمة المخزومي اإلبتدائية

 
" ريم ورغد بكر"األطفال 

من أبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق نتيجة إصابتيا " سوريا العباس" كما قضت المربية
 .بشظايا البراميل المتفجرة التي ألقاىا الطيران المروحي عمى شارع اإلسكان ومحيط شارع الرضا

 
سوريا العباس 
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 آخر التطورات
وأصيب العشرات من " النا عميوه"، والطفمة "ريم ورغد بشار بكر"قضت كل من الطفمتين األختين 

المدنيين بجراح إثر انفجار سيارتين مفخختين بالقرب من مدرسة عكرمة المخزومي االبتدائية، 
 .بحي عكرمة الذي يقطنو مواطنون سوريون وفمسطينيون

بدورىم أفاد شيود عيان أن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من مدرسة المخزومي في حي عكرمة 
المؤيد لمنظام السوري، وتاله بعد دقائق تفجير ثان عند الباب الجنوبي لممدرسة وبالقرب من 

مشفى الزعيم في حي عكرمة لدى توافد األىالي لالطمئنان عمى أوالدىم ولحظة خروج األطفال 
 .من مدارسيم

فيما تعرض مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق لقصف عنيف بالبراميل المتفجرة 
حيث ألقت المروحيات الحربية أربعة براميل بشكل متزامن طالت محيط شارع الرضا وشارع 

وعدد من الجرحى إضافة إلى " سوريا العباس"اإلسكان العسكري ما أدى إلى سقوط الضحية 
دمار كبير في منازل وممتمكات األىالي، يأتي ىذا القصف في ظل ظروف استمرار التدىور 

األمني في المناطق المحيطة بالمخيم ما أدى إلى إغالق طريق زاكية ــ خان الشيح الذي يعتبر 
 والذي نجم عنو أزمات معيشية خانقة ،الطريق الوحيدة الواصمة بين المخيم ومركز المدينة دمشق

وشح في المواد الغذائية ومادة الخبز، ىذا إضافة لما يعانيو السكان من استمرار انقطاع التيار 
 .الكيربائي وشبكة االتصاالت واالنترنت لفترات زمنية طويمة

إلى ذلك ُسجل في مخيم النيرب لالجئين الفمسطنيين بحمب سقوط صاروخين إحداىما سقط عمى 
. أرض زراعية واآلخر عمى منزل خال من سكانو واقتصرت أضرارىما عمى الماديات

القيادة العامة - في غضون ذلك سمحت حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبية الشعبية
 يومًا عمى التوالي بدخول كميات محدودة من 438والتي تحاصر مخيم اليرموك منذ أكثر من 

المساعدات الغذائية حتى يتم توزيعيا عمى األىالي، حيث تجمع المدنيون المحاصرون منذ 
ساعات الصباح األولى في ساحة الريجة عند منتصف شارع اليرموك الرئيسي أماًل منيم 

. بالحصول عمى حصة غذائية تخفف من آثار الحصار المستمر
من جيتيا قامت قوات المعارضة السورية التي تسيطر عمى مخيم درعا لالجئين الفمسطنيين 
جنوب سورية بالتعاون مع الييئة العامة لشؤون الالجئين الفمسطينيين في سوريا برفع سواتر 

ترابية في جميع مناطق التماس مع حواجز الجيش النظامي، وذلك بيدف حماية أىل المخيم من 
االنتشار الكثيف لمقناصة في المناطق المطمة عمى حاراتو وشوارعو، ما أدى إلى حصار المخيم 
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وعدم قدرة الناس ىناك عمى التحرك بحرية خوفًا من استيدافيم من قبل القناصة الذين يطمقون 
 .النار عمى أي شيء متحرك في الشوارع

وفي سياق متصل ال يزال من تبقى من سكان مخيم درعا يشتكون من عدم توفر المحروقات 
والخبز وارتفاع أسعار المواد األولية بشكل كبير، وما يزيد من صعوبة الوضع ارتفاع معدل 

البطالة وتوقف معظم السكان عن العمل بسبب ما تشيده محافظة درعا من تدىور في األوضاع 
 .األمنية فييا

 
  في مخيم درعارفع سواتر ترابية

 لجان عمل أهمي
يواصل المكتب اإلغاثي في ىيئة فمسطين الخيرية لميوم الثالث عمى التوالي العمل عمى توزيع 
الكفاالت الشيرية وكسوة العيد عمى العائالت المحتاجة في مخيم اليرموك، حيث شمل التوزيع 

 .(عائالت األيتام وعائالت الجرحى وعائالت المفقودين)
أما في لبنان فقد شاركت لجنة فمسطينيي سورية في لبنان يوم أمس كال من جمعية االصالح 
الخيرية ووقفية الرأفة بتوزيع حصص غذائية عمى العوائل الفمسطينية الميجرة من سورية في 

 .مدينة صيدا جنوب لبنان
 

 تركيا ـــ كميس
تمقت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية رسالة من الييئة العامة لشؤون الالجئين 

الحكومة السورية المؤقتة تعترض فييا عمى نشر المجموعة خبر - الفمسطينيين في سورية 
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من أبناء مخيم درعا عن الطعام احتجاجًا  ( عاماً 24)" يوسف أحمد أبو خضرا"إضراب الالجئ 
عمى األوضاع المعيشية المزرية التي يعانييا في مركز إيواء كيميس عمى الحدود السورية 

عمى حد وصف " ال يتحرى الحقيقة"التركية، كما طالبت الييئة المجموعة حذف الخبر كونو 
يوسف أبو "الرسالة، ودون العودة إلى المكتب اإلعالمي لسماع موقف الييئة من تصرف الالجئ 

". خضرا

 
وكانت المجموعة قد نقمت أمس خبر إضراب الالجئ الفمسطيني أبو خضرا احتجاجًا عمى سوء 
األوضاع المعيشية داخل المركز، والتزامًا من المجموعة في نقل كافة وجيات النظر فإننا ننشر 
الرسالة التي وصمت من الييئة كما ىي ليمثل ذلك ردًا رسميًا من الييئة عمى الخبر المذكور، 

 .فيما تؤكد المجموعة أنيا غير ممزمة بحذف أي خبر طالما أنو يعبر عن وجية نظر مقابمة
الحكومة - نص الرسالة كما وردت من الييئة العامة لشؤون الالجئين الفمسطينيين في سورية 

 :السورية المؤقتة
 ..تحية وبعد، األخوة في مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سوريا

نعبر لكم عن احتجاجنا عمى نشركم لمخبر المتعمق بإضراب الالجئ يوسف أبوخضرا في مركز 
وسبب احتجاجنا يعود إلى نقمكم لمخبر دون تحري الحقيقة ودون العودة إلى ، اإليواء التابع لمييئة

. المكتب اإلعالمي لسماع موقف الييئة من تصرف الالجئ يوسف أبو خضرا
وكنا نتمنى منكم الدقة والموضوعية في نقل ىذا الخبر الذي استندتم فيو إلى مراسمكم من داخل 

نما عممية ، المركز ونوضح لكم أن ما تم ليس اضراب الجئ احتجاجًا عمى ظروفو المعيشية وا 
 ليرة 1500ابتزاز من ىذا الشخص الذي قام بإضرابو من أجل إجبار الييئة عمى دفع مبمغ 

 .تركية لو
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وقد أدى ىذا األمر إلى تدخل األمن التركي الذي اعتبر الالجئ يوسف ابوخضرا قد قام بمخالفة 
لمقوانين التركية ومالحقتو واعتباره مطموبًا بعد انكشاف أمره وىروبو من المركز بسبب اقدامو 

. عمى ىذا العمل المشين
ونفيدكم عممًا بان مراسمكم من داخل المركز لم يقم بأخذ رأي إدارة الييئة أو سؤاليا عن موقفيا 

 .وىو بدوره تصرف غير ميني يتحمل وحده مسؤولية شخصية عنو
وألننا نحترم دور مجموعتكم في نقل الصورة الحقيقة لمعاناة ابناء شعبنا نطمب منكم حذف ىذا 
ال سنضطر إلى اإلحتجاج العمني عمى مانشرتو صفحتكم بإعتباره يشمل تشوييًا لعمل  الخبر وا 

الييئة ودورىا في الوقت الذي تتحمل فيو الييئة العبء الكبير بمساعدة أىمنا والوقوف إلى 
 .جانبيم

 ..والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
 .المكتب اإلعالمي

 .الحكومة السورية المؤقتة- الييئة العامة لشؤون الالجئين الفمسطينيين في سوريا 


