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قصف بالبراميل المتفجرة يسفر عن دمار هائل في مخيمي خان الشيح "
 "ودرعا
 

 
 من آثار القصف على مخيم خان الشيح

 
  برصاص طائش في بيروتطفل فلسطيني سوري يقضي متأثراً بإصابته. 

  يناشدون إيقاف القصف على منازلهمأهالي مخيم خان الشيح. 

 سقوط عدد من الجرحى جراء قصف مخيم درعا ببرميل متفجر. 

 عودة طالب مخيم اليرموك لمنازلهم بعد تأديتهم امتحانات الثانوية العامة. 

  كعلى األهالي النازحين من اليرموتوزيع بعض المساعدات اإلغاثية. 

 األونروا تقوم بتعبئة بطاقات الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان. 

 لجنة فلسطينيي سورية في لبنان توزع مساعدات غذائية في مخيم البداوي. 
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 ضحايا
" منير مازن حزينة" قضى الطفل الفلسطيني السوري

البالغ من العمر تسع سنوات، في مشفى المقاصد 
بإصابته برصاص طائش في في بيروت، متأثرًا 

يونيو الجاري، وبحسب  –العاشر من شهر حزيران 
ناشطين فإن الرصاصة كان مصدرها إطالق نار 

 .اللبناني أحد عناصره" حزب هللا"أثناء تشييع 
 

 آخر التطورات
تعرض مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين لقصف عنيف بالبراميل المتفجرة، حيث أكد 

مخيم أن الطيران المروحي قام بإلقاء عدد من البراميل المتفجرة استهدف إحداها مراسلنا داخل ال
الشارع الرئيسي للمخيم، اقتصرت أضراره على الماديات، وأشار مراسلنا بأن برميل أخر سقط 
بالقرب من جامع الهدى أثناء تأدية أهالي المخيم لصالة الجمعة، مما اضطر خطيب الجامع إلى 

 .فًا على المدنيين داخل المسجدإلغاء خطبته خو 

 
 استهداف مخيم خان الشيح بالبراميل المتفجرة

يذكر أن مخيم خان الشيح يشهد أعنف موجة قصف بالبراميل المتفجرة، حيث قام الطيران 
الحربي بقصفه بأكثر من عشرين برميل متفجر خالل األربعة األيام الماضية، مما أدى إلى 

أمه إثر إصابتها بشظايا القذائف، ووقوع عدد كبير من الجرحى في  قضاء امرأة وجنين في بطن
 .صفوف المدنيين
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ناشد أهالي مخيم خان الشيح بريف دمشق منظمة التحرير الفلسطينية والسفارة الفلسطينية في 
دمشق والفصائل الفلسطينية ووكالة األونروا ومنظمات حقوق اإلنسان التدخل العاجل إليقاف 

 .الذي يستهدف مخيمهم منذ أيام القصف المستمر
حيث تشن الطائرات الحربية غاراتها على المخيم مستخدمة البراميل المتفجرة التي تسبب دمارًا 
هائاًل في المخيم وشدد األهالي أنه ال يوجد أي مبرر الستهداف المخيم الذي ال يوجد فيه أي 

 .مسلح يتبع ألي جهة إنما اآلالف من المدنيين فقط
رها غارة استهدفت الشارع الرئيسي في المخيم ظهر اليوم مؤدية إلى دمار كبير في كان آخ

الممتلكات، باإلضافة إلى حالة من الهلع التي انتشرت بين المصلين الذين كانوا يؤدون شعائر 
 .صالة الجمعة في مسجد المخيم

ؤسسات ومن جانبه عّبر أحد األهالي لمراسلنا عن غضب سكان المخيم من تقاعس الم
التي يتعرض لها المخيم على حد " المجزرة"الفلسطينية الرسمية والدولية عن التحرك لوقف 

 .وصفه
 .إلى ذلك يشتكي ناشطوا المخيم من عدم تفاعل اإلعالم والمؤسسات الحقوقية مع معاناة المخيم
مما وعلى صعيد متصل قامت الطائرات الحربية بقصف مخيم درعا جنوب سورية ببرميل متفجر 

أسفر عن سقوط عدد من الجرحى بين المدنيين، كما خلف دمارًا هائاًل في األبنية والممتلكات، 
 –ومن جانبه ذكر مراسل مجموعة العمل من داخل مخيم درعا أن المخيم تعرض ليل الخميس 

 .الجمعة للقصف وسقوط برميلين متفجرين على المخيم، اقتصرت أضرارهما على الماديات

 
 الدمار في مخيم درعامن آثار 
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من مباني (% 07)يشار إلى أن مخيم درعا يتعرض لقصف متكرر ما أدى إلى تدمير حوالي 
فيما يعيش من تبقى من الالجئين داخله أوضاعًا إنسانيًة غاية في الخطورة  ،ومنازل المخيم

 .تتجلى بالجانبين الصحي والمعيشي
امي، أول أمس بدخول الطالب وبالعودة إلى دمشق حيث سمحت حواجز الجيش النظ

يومًا بغرض التقدم المتحانات الشهادة  07الفلسطينيين الذين خرجوا من مخيم اليرموك قبل 
 .الثانوية

حيث عاد جميع الطالب أمس إلى المخيم بموجب االتفاق المبرم سابقًا بضرورة عودة كل 
 .الطالب بعد االنتهاء من التقدم المتحانات الشهادة الثانوية

 
 مخيم اليرموكعودة الطالب إلى 

من المخيم عن طريق بيت  07/5طالبًا وطالبة من أبناء مخيم اليرموك خرجوا يوم  70يشار أن 
حيث توجه الطالب إلى  ،0705ــ  0702سحم لتأدية امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 

عدادية فلسطين ( لإلناث) مركز سعيد العاص بدمشق لإلقامة ( األليانس)ين بحي األم (للذكور)وا 
 .فيهما خالل فترة االمتحانات

بتوزيع بعض المساعدات الغذائية على أهالي " 7"وفي سياق ليس ببعيد قامت حملة المرحمة 
 .مخيم اليرموك، وذلك في بلدة يلدا المجاورة لمخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين

 
 األونروا

أنها قامت بتعبئة بطاقات الصراف اآللي الخاصة بالالجئين " األونروا"أعلنت وكالة الغوث 
الفلسطينيين القادمين من سورية والمؤهلين للحصول على المساعدة النقدية حسب وصف الوكالة 
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ل لكل .ل 27777وتتكون المساعدة من  ،0705- 7 - 05ودونوا معلوماتهم لديها حتى تاريخ 
 .ل للعائلة بدل إيواء.ل 057777لى عائلة وهي بدل غذاء إضافة إفرد من ال

قد أعلنت أنها ستقوم بدًء من شهر ( األونروا)وكانت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
يوليو القادم بتقليص المساعدة المالية المقدمة لفلسطينيي سورية في لبنان، وذلك من  –تموز 

ء، في غضون ذلك قامت الوكالة بخطوة سابقة بتخفيض مبلغ خالل قطع مبلغ بدل اإليوا
ألف ليرة لبنانية، وكذلك أوقفت المساعدات  27ألف ليرة لبنانية إلى  25المساعدات الغذائية من 

 .0702عائلة فلسطينية سورية، منذ شهر تشرين األول  0077النقدية عن 
ألف الجئًا يشتكون من أوضاع ( 25)يذكر أن فلسطينيي سورية في لبنان والبالغ تعدادهم 

معيشية صعبة وأزمات اقتصادية ضاغطة نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم وجود دخل ثابت 
يقتاتون منه، هذا إضافة لوضعهم القانوني غير المستقر في لبنان جراء القوانين التي وضعتها 

 .السلطات اللبنانية عليهم
 

 لجان عمل أهلي
سورية في لبنان وبالتعاون مع لجنة القدس الخيرية، بتوزيع عدد من قامت لجنة فلسطينيي 

الحصص غذائية بمناسبة حلول شهر رمضان، على عدد من العائالت الفلسطينية المهجرة من 
 .سورية إلى مخيم البداوي في طرابلس شمال لبنان، والمسجلة لديها

 
الغذائية ستشمل جميع العائالت ومن جانبه أكد مسؤول اللجنة في المخيم أن المساعدات 

طرد  007الفلسطينية السورية القاطنة في مخيم البداوي، منوهًا أن اللجنة وزعت في اليوم األول 
 .غذائي على تلك العائالت
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( 057) الجدير ذكره أن عدد العائالت الفلسطينية السورية التي تقطن في مخيم البداوي يبلغ 
سطيني سوري لجأوا إلى لبنان هربًا من الحرب الدائرة في ألف الجئ فل" 25"عائلة من أصل 

 .سورية
 

 5192/ حزيران ــ يونيو 91الالجئون الفلسطينيون في سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا في ( 07،700)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  07 •

في مصر، وذلك وفق احصائيات  الجئاً ( 7777)الجئًا في لبنان، ( 50077)األردن و
 .0705لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 07)أكثر من  •
ضحية ( 090)معتقل و( 097)بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل  •

 .وريةقضوا تحت التعذيب في السجون الس
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 000)يومًا، والماء لـ ( 090)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 000)لليوم 
 .ضحية( 007)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

هالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األ: مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 770)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 502)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 007)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 07)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 209)حوالي : خيم درعام •
الوضع هادئ نسبيًا مع : الرمل والعائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


