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يسرق إحدى مولدات الكهرباء " داعش"و..فلسطينيان يقضيان في سورية"
 "الرئيسية في مخيم اليرموك

      

 
 

  استمرار القصف الجوي لمحيط مخيم خان الشيح وسط مخاوف من استهداف المخيم بشكل

 مباشر

 "تقيم إفطاراً رمضانياً لأليتام في بلدة قدسيا" الهيئة الخيرية 

 توزيع سلل غذائية على العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في منطقة وادي الزينة  

 جميع دول الجوار السوري تستمر بعرقلة دخول فلسطينيي سورية إلى أراضيها 
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 ضحايا

من أبناء " محمد يوسف الخطيب"قضى الشاب 
مخيم الوافدين، وذلك أثناء قتاله إلى جانب 

محسوبة وهي مجموعات " تشكيالت نسور الزوبعة"
حيث قضى  على الجيش النظامي السوري

في المعارك الدائرة في مدينة الرقة " الخطيب"
 .بالقريب من مطار الطبقة

مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين برصاص أحد  من أبناء" عصام تميم"كما قضى الالجئ 
 .الذي يسيطر على مساحات واسعة من مخيم اليرموك بدمشق" داعش"قناصي تنظيم 

 

 آخر التطورات

بسرقة إحدى " داعش"أكد ناشطون لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قيام عناصر تنظيم 
والمتواجدة في مدرسة الجرمق، حيث كانت المولدة مولدات الكهرباء الرئيسية في مخيم اليرموك، 

تزود المنازل المجاورة بالكهرباء وذلك بعد قطع النظام السوري الكهرباء عن منازل المخيم منذ 
 .أكثر من ثالث سنوات
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من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين " عصام تميم"وفي سياق مختلف قضى الالجئ 
الذي يسيطر على مساحات واسعة من مخيم اليرموك " داعش" برصاص أحد قناصي تنظيم

 .بدمشق

وباالنتقال إلى الغوطة الغربية من ريف دمشق ما زالت أطراف مخيم خان الشيح لالجئين 
الفلسطينيين بريف دمشق تتعرض لقصف جوي عنيف ومتكرر، زادت وتيرته وحجمه بشكل 

 .متسارع خالل األيام الماضية

العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن الطائرات الحربية تستخدم قذائف  وأكد مراسل مجموعة
وصواريخ مختلفة وذات قوة تدميرية عالية، حيث أدت إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في المزارع 

 .المجاورة

 
وأضاف مراسلنا أن األهالي يتخوفون من استهداف المخيم بشكل مباشر في حال استمر ذلك 

خصوصًا أن الطائرات الحربية كانت قد استهدفت المخيم عدة مرات خالل الوضع بالتطور، 
 .األيام القليلة الماضية

في غضون ذلك أقامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني، يوم أمس، إفطارًا جماعيًا 
 .طفاًل مع أقاربهم من البلدة" 052"لأليتام في بلدة قدسيا بريف دمشق، حيث شمل اإلفطار 
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عائلة فلسطينية نازحة عن ( 0222)دير بالتنويه أن بلدة قدسيا بريف دمشق تستقبل حوالي لجا
 .مخيماتها إلى البلدة

وفي سياق ليس ببعيد وزعت جمعية اإلصالح سلل غذائية على عدد من العائالت الفلسطينية 
ومعاناتهم السورية المهجرة إلى وادي الزينة جنوب لبنان، وذلك بهدف التخفيف من آالمهم 

 .المعيشية واإلقتصادية

ُيشار أن عدد العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في وادي الزينة جنوب لبنان يبلغ حوالي 
ألف عائلة فلسطينية سورية لجؤوا إلى لبنان هربًا من الحرب  20عائلة، من أصل حوالي  052

 .الدائرة في سورية

ة بمنع دخول الالجئين الفلسطينيين السوريين إلى في غضون ذلك تستمر الدول المحيطة بسوري
أراضيها، وذلك بالرغم من سوء األوضاع األمنية في سورية، وبالرغم أيضًا مما قد يعرض حياة 

 .الالجئين الفارين من الحرب والحصار لخطر الموت

د حيث تمنع السلطات األردنية دخول الفلسطيني السوري إلى أراضيها تحت أي سبب، وذلك بع
 .أن أصدرت الحكومة األردنية قرارًا رسميًا بذلك الخصوص

فيما تضع السلطات اللبنانية شروطًا يصفها الالجئون بالتعجيزية للسماح لهم بالدخول إلى 
أراضيها، حيث أكد ناشطون إن من يسمح لهم هم فقط من يملكون أوراق تثبت أن لديهم مقابالت 

 .و من لديهم حجز للسفر عبر مطار بيروتللم الشمل في السفارات األوروبية، أ

أما تركيا فقد أوقفت سفارتها في بيروت إصدار تأشيرات دخول الالجئين الفلسطينيين من سورية 
إلى أراضيها، وذلك منذ أكثر من عامين، فيما تستمر بعض السفارات التركية في دول الخليج 

 .مات في دول الخليجبإصدار تأشيرات دخول لفلسطينيي سورية ممن يملكون إقا

ويرى ناشطون حقوقيون أن تلك اإلجراءات من شأنها أن تعرض حياة الالجئين الفلسطينيين في 
سورية للخطر، وأن ذلك يتنافى مع القوانين واألعراف الدولية المتعلقة بحماية الالجئين خالل 

 .الحروب واألزمات
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 2102/ يوينوحزيران ــ / 22/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500)  •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة   (6000) •

 .0225يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة  (1000) •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 22.0)من  أكثر •

 .0225كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

الماء لـ و  ،يوماً ( 2200)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2222)لليوم 
 .ضحية( 282)التوالي، عدد ضحايا الحصار  يومًا على( 052)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 450)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 2200)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 22)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 822)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )طريق باستثناء 


