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 "قصف بالطيران الحربي على مخيم درعا وأطفال بين الضحايا"
 

 
 

 
  فلسطينيو سورية في جلسات البرلمان ومجلس اللوردات

 .البريطاني

 ست ضحايا فلسطينيين قضوا في سورية. 

  اليرموك وإخراج رضيعة إلى المشفىدخول بعض المساعدات إلى. 

 مخيمات الالجئين الفلسطينيين في سورية أوضاع إنسانية مزرية. 
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 :ضحايا
مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين صباح اليوم مما أدى إلى " الميغ"استهداف الطيران الحربي 

 :سقوط ست ضحايا من أبناء المخيم هم
 حسن رويلي من أبناء مخيم درعا. 
  من أبناء مخيم درعا( طفل)رويلي عمر. 
  من أبناء مخيم درعا( طفل)عمار ياسر ذيب. 
  طريق السد( طفل)شادي برماوي. 
 طفلة مجهولة األسم من عائلة رويلي. 
 عذاب خليفة. 

 
 ضحايا القصف على مخيم درعا اليوم

 مخيم درعا
صباح اليوم مما أدى إلى مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين " الميغ "استهداف الطيران الحربي 

 .سقوط ست ضحايا من أبناء المخيم
أن مخيم درعا من أوائل المخيمات الفلسطينية التي دخلت في األحداث الدائرة في سورية  يذكر

نظراً  النطالق شرارة الثورة السورية من مدينة درعا، ولحق المخيم دمارًا كبيراً  نتيجة تعرضه 
قذائف الهاون على معظم مناطقه، ماأدى إلى تشريد الغالبية العظمى لغارات جوية عديدة وسقوط 

 .من السكان
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يعيش المتبقين من أهالي المخيم حالة من الخوف والهلع بسبب االنتشار الكثيف للقناصة في 
المناطق المطلة على حاراته وشوارعه، ما أدى إلى حصاره وعدم القدرة على التحرك بحرية خوفًا 

 .قناصة الذين يطلقون النار على أي شيء متحرك في الشوارعمن استهداف ال
 

 مخيم اليرموك
ليصير  سلة غذائية من المساعدات ألهالي المخيم، 044أكد مراسلنا في مخيم اليرموك دخول 

إلى استالمها من ناحية شارع راما في أول المخيم، ويذكر أن المساعدات قد ضمت باالضافة 
علبة حليب نان اثنين وأدوية خاصة  044علبة حليب نان واحد و  100إلى المواد الغذائية

حصة  26بمرضى السكري والضغط، إال أن مراسلنا في اليرموك أشار الى عدم توزيع أكثر من 
 .نظراً  للتعقيدات األمنية المتبعة في عملية التوزيع

قة والدتها من وفي سياق متصل تم إخراج الطفلة حال ادريس البالغة من العمر عام ونصف رف
 .ونقلت الى مشفى يافا التابعة للهالل األحمر الفلسطيني للعالج المخيم

 
 مخيم سبينة 

ما يزال النازحون من سكان مخيم سبينة يطالبون بالعودة إلى مخيمهم بعما تمت السيطرة عليه 
شركة ووفق مشاهدات من سمح له بالدخول من موظفي  ،6402\00\7من قبل قوات النظام منذ 

من المخيم مدمر تدميرًا شبه % 04الكهرباء والهاتف وبعض عمال الصيانة أفادوا بأن أكثر من 
 .كامل

 وتشير تقديرات االونروا إلى نسبة الالجئين من مخيم سبينة إلى لبنان قد بلغت 
 .الجئ 00244من إجمالي الالجئين هناك البالغ عددهم قرابة "8.21% "

 
 مخيم جرمانا

عائلة نازحة من أبناء المخيمات المشتعلة وخاصة من أبناء  5000يستقبل مخيم جرمانا قرابة الـ 
إال أن الوضع االقتصادي المتردي  ،السيدة زينب وسبينة والذيابيةو  الحسينيةو  مخيم اليرموك

لى تفاقم ارتفاع نسبة البطالة أدى إو  المترافق مع زيادة األعداد الوافدة إليهو  أصالً  في المخيم
 .معاناة سكانه

ويذكر أن مخيم جرمانا قد بدأ مؤخراً  يشهد سقوط قذائف في محيطه نتيجة موقعه على طريق 
 .منطقة الغوطةو  مطار دمشق الدولي
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 مخيم خان دنون
يستضيف مخيم خان دنون اآلالف من أبناء المخيمات التي تشهد تدهور أمني وخاصة من أبناء 

نظرًا لعدم انخراطه باألحداث الدائرة في سورية  ،السيدة زينب وسبينةو  الحسينيةو  مخيم اليرموك
إال أنه سجل حدوث بعض االشتباكات بداخله بين مجموعات من الجيش الحر  ،بشكل مباشر

والجيش النظامي، أدت إلى إصابة عدد من أبناء المخيم، ولقد سجل سقوط ستة شهداء من أبناء 
 .المخيم حوالي النصف منهم قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري

ادي متردي، ونقص حاد في المواد الغذائية من الجانب المعيشي يعاني المخيم من وضع اقتص
والطبية، وشّح في مادة الطحين والخبز، نتيجة صعوبة الوصول إليه وازدياد أعداد الالجئين فيه 

 .المترافق مع ارتفاع نسبة البطالة
إلى الجنوب من مدينة دمشق، حيث يبعد عن  0400يشار إلى أن مخيم خان دنون أنشئ عام 

 .على الطريق العام القديم الواصل بين دمشق ودرعا كم، ويقع 23مركزها 
 120000على مساحة  -بعد أن سكن أبناؤه قرابة سنتين في الخان - 0400ني المخيم عام ب

بتوسع عمراني شرقي المخيم لتصل إلى الشارع  0422وتطورت هذه البقعة بعد عام  متر مربع
 ،الجئ( 00,442)جئين الفلسطينيين ويبلغ عدد سكان المخيم من الال, دمشق –الرئيس درعا 
 .عائلة 2,400هم عبارة عن 

 
 مخيم خان الشيح

يتعرض مخيم خان الشيح للقصف المستمر بالمدفعية وراجمات الصواريخ والبراميل المتفجرة 
 .ألكثر من مرة أدت إلى سقوط العشرات بين شهيد وجريح

يعاني منه األهالي في مخيم خان ونتيجة الحصار المستمر ونتيجة هذا الوضع السيء الذي 
 .الشيح فقد غادر المخيم عدد كبير من أهله إلى مناطق قريبة من المخيم في ريف دمشق

 
 حماه –مخيم العائدين 

يستقبل مخيم العائدين بحماه المئات من العائالت الوافدة إليه من مختلف المحافظات السورية فقد 
دلب و  عائلة من مختلف المخيمات ومدن دمشق 260بلغ عدد العائالت الوافدة قرابة الـ  حلب وا 

 .الرقة ودرعا والالذقيةو  وريف حماة ودير الزور
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ويشهد المخيم اشتباكات بين الفينة واألخرى على أطرافه بين مجموعات الجيش الحر والجيش 
وتعرض المخيم لسقوط عدد من القذائف بداخله، كما يفرض الجيش النظامي  ،النظامي
 .أمنياً  على مداخل ومخارج المخيم وقام بعدة حمالت اعتقال ومداهمات فيهطوقا ً 

معاشياً  يعاني سكانه من البطالة وغالء األسعار وشح المواد الغذائية والمحروقات بسبب 
 .انعكاس تجليات الصراع الدائر في سورية عليهم

 
 مخيم العائدين حمص

ئف نظراً  لموقعه المالصق لمناطق تعرض مخيم العائدين بحمص لسقوط عدد من القذا
 .الجيش الحر في مدينة حمصو  اشتباكات بين الجيش النظامي

يشار أن المخيم كان قد شهد حركة نزوح جماعي لسكانه فقد تم رصد هجرة أكثر من ستين 
عائلة فلسطينية باعت منازلها وهاجرت عبر مراكب الموت إلى أوروبا هروباً  من الواقع الصعب 

 .ت إليه أوضاعهمالتي آل
 

 بريطانيا
ما تشهده و  تعرض البرلمان البريطاني في نقاشاته الى أوضاع الالجئين الفلسطينيين في سورية

ويشار  ،فقد تحدث في ذلك كلٌ  من النائبين جيرالد كوفمان وجيرمي كوربن ،من أحداث مؤلمة
إلى أن مجلس اللودرات قد بحث ذات الموضوع األسبوع الفائت حيث تكلم فيه اللورد وارنر 

 .والبارونة جيني تونغ حول أوضاع الالجئين الفلسطينيين في سورية
 

 :اعتقال
على حاجز القطيفة أثناء  6400/0/04يوم  "محمد محمود علي سمور" إعتقال الطالب الجامعي

يذكر أن السمور من أهالي قرية ترشيحا في فلسطين  ،دمشق إلى حمص أخته منو  عودته هو
 .صحم –ويسكن في مخيم العائدين 


