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قصف مخيم خان الشيح بثالثة براميل متفجرة ُيخلف دمارًا كبيرًا في "
 "مكان سقوطها

 

 
 

 على قطع الماء عن " 343" حملة لتعقيم مياه اآلبار في مخيم اليرموك بعد ً يوما

 األهالي المحاصرين

  على التوالي( 648)معاناة أبناء مخيم حندرات جراء نزوحهم لليوم استمرار 

  تستمر بتقديم خدماتها اإلغاثية لفلسطينيي سورية في دمشق " المتراحمون" حملة
 وريفها

 البرازيل محطة على طريق الهجرة إلى أوروبا لفلسطينيي سورية 

 ونيةالالجئون الفلسطينيون السوريون مأساة جديدة على الحدود المقد 
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 آخر التطورات

تعرض مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق للقصف بالبراميل المتفجرة، حيث 
ألقت الطائرات السورية ثالثة براميل متفجرة على آخر شارع الرضا، مما أحدث حالة من الهلع 

منطقة دروشا المحاذية تزامن ذلك مع اشتباكات متقطعة في .بين أبناء المخيم ودمارًا في المكان
للمخيم، فيما ال تزال جميع الطرق الواصلة بين المخيم ومركز المدينة مقطوعة، باستثناء طريق 

 ."خان الشيح –زاكية "

 
 مخيم خان الشيح

أما في جنوب العاصمة السورية دمشق فقد قامت دائرة الشباب والمتطوعين وجمعية الكشاف 
أيام، يأتي ذلك عقب توثيق  3ليرموك بحملة تعقيم المياه لمدة والمرشدات الفلسطينية في مخيم ا

 .حاالت مرضية بسبب تلوث مياه الشرب في المخيم
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حيث يستمر الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة بقطع مياه الشرب عن أبناء المخيم لليوم 

بعيدة، على الرغم أنها من على التوالي، فيما يسعى أبناء المخيم لتأمين الماء من أماكن ( 343)
 .مياه اآلبار وملوثة

قد استطاعت إدخال مواد التعقيم ( UN) يشار أن اللجنة الدولية للصليب االحمر ووكالة الغوث
إلى مخيم اليرموك بعد موافقة األمن السوري، إال أنه يستمر بمنع إدخال العقاقير والمستلزمات 

 .الطبية
 648ئين الفلسطينيين الذين نزحوا من مخيم حندرات منذ في غضون ذلك تستمر معاناة الالج

على التوالي حيث هجروا عن منازلهم إثر سيطرة المعارضة السورية المسلحة على  يوماً 
 .مخيمهم

يواجه أبناء المخيم ظروفًا معيشية قاسية خاصة بسبب النزوح حيث اضطر معظمهم للسكن 
المعاناة بعد أن ُطلب منهم إخالء الوحدة التاسعة داخل المدارس ومراكز اإليواء، وزادت تلك 

 .التي يقطنون فيها بالمدينة الجامعية في حلب، مما زاد من مأساتهم ومعاناتهم

 
 مخيم حندرات

فيما ال يزال مخيم حندرات والمناطق المجاورة له تتعرض للقصف، واندالع اشتباكات عنيفة بين 
جهة والجيش النظامي ومجموعة لواء القدس الموالية مجموعات المعارضة السورية المسلحة من 

للجيش السوري من جهة أخرى، حيث يسعى الجيش النظامي لفرض سيطرته على المخيم الذي 
يشكل نقطة استراتيجية بالنسبة له، وتسعى مجموعات المعارضة للتقدم باتجاه بلدة حندرات 
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ضحية قضوا من أبناء  86ماء هذا وكانت مجموعة العمل قد وثقت أس.وسجن حلب المركزي
 .معتقاًل من أبناء المخيم في السجون السورية 33مخيم حندرات، كما وثقت أسماء 

التي أطلقتها قافلة المرحمة بالتعاون مع الهيئة " المتراحمون"وفي سياق مختلف استمرت حملة 
الفلسطينيين في مدينة من الشهر الجاري بتقديم خدماتها لالجئين / 33الخيرية ظهر يوم السبت 

وسلل  ،دمشق وريفها، حيث وزعت الحملة في األيام القليلة الماضية حقائب مدرسية لألطفال
على عدد من العائالت في مخيم خان دنون وخربة الشياب وخربة الورد بريف دمشق، " غذائية

 .ومركز طاهر الجزائري في منطقة الزاهرة بدمشق

 
 حملة متراحمون في دمشق

 ازيلالبر 
لجأ فلسطينيو سورية الذين فروا من جحيم الحرب في سورية إلى البرازيل وذلك لسهولة الحصول 

يسر االجراءات وعدم غالء و  على تأشيرة دخول إليها من أي سفارة برازيلية في بلدان العالم،
 .أسعار تذاكر السفر إليها، وألنها ُتشكل بوابة ومحطة على طريق الهجرة إلى أوروبا

فقطن معظمهم في عدة مدن برازيلية منها مدينة ساو باولو، إال أنهم واجهوا أزمات ومشكالت 
اقتصادية ومعيشية عديدة، منها عدم تقديم الحكومة البرازيلية أي ميزات أو مساعدات إغاثية أو 

هم مادية لالجئين لديها كبطاقات السفر والسكن والعمل والتدريب المهني ودروس اللغة، بل تمنح
بطاقة إقامة مؤقتة لمدة عامين، فيما يشتكي الالجئون من صعوبة في االندماج بالمجتمع 
البرازيلي نظرًا لوجود اختالف في العادات والتقاليد، وكذلك يعانون غالء أسعار البيوت، وعدم 

 .وجود مردود مادي جيد
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ين في البرازيل، وذلك ال يوجد أرقام أو احصائيات موثقة لعدد الالجئين الفلسطينيين السوري
االتحاد العام للمؤسسات الفلسطينية، إال أن اللجنة الوطنية و  بالرغم من وجود السفارة الفلسطينية

 .لمساعدة الالجئين
 مقدونيا

ال تزال معاناة مئات من الالجئين الفلسطينيين السوريين والسوريين مستمرة جراء ما تشهده 
ر بسبب منع عناصر الشرطة وحرس الحدود المقدونيين الحدود المقدونية اليونانية من توت

دخولهم إلى مقدونيا، األمر الذي أدى إلى تجمع المئات من الالجئين عند الحدود بين البلدين، 
فيما تعرض العشرات منهم إلصابات متعددة بسبب استخدام الشرطة المقدونية لقنابل الغاز 

 .المسيل للدموع
الطوارئ على حدودها الشمالية والجنوبية يوم الخميس الماضي بعد فيما أعلنت مقدونيا حالة 

تدفق مئات الالجئين غير النظاميين إلى حدودها وتجمعهم عند محطة السكك الحديدية ليعبروا 
 .منها إلى هنغاريا ومن ثم يستكملون طريقهم نحو منطقة شينغن في االتحاد األوروبي

 
  4102/ أغسطس  -آب / 42ى فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حت

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 4,5111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 6,5,11) •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 8111)لبنان، 

 .,316لغاية يوليو 
 .أوروبا خالل األربع سنوات األخيرةألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى ( 38)أكثر من  •
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استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
( 343)الماء لـ و  يومًا،( 6,3)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 363)لليوم 

 .ضحية( 661)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
لجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي ا: مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي( ,84)
يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 648)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 491)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


