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من % 07و ..من مباني مخيمات درعا وحندرات والسبينة مدمرة% 07"
 "مباني اليرموك متضررة

      

 
 

 الجيش النظامي يستمر باستهداف المنفذ الوحيد لمخيم خان الشيح بالرشاشات الثقيلة 

 في مخيم اليرموك بدمشق" النصرة"و" داعش"بين  تجدد االشتباكات 

 األمن السوري يواصل اعتقال عائلة فلسطينية كاملة منذ ثالث سنوات  

  تستمر بتقديم مساعداتها لعدد من العوائل الفلسطينية السورية في تركيا( 3)حملة دفيني 
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 آخر التطورات

ني مخيم درعا بمحافظة درعا جنوب من مبا% 07تشير تقديرات شهود العيان إلى أن أكثر من 
سورية مدمرة بشكل كامل بفعل البراميل وغارات الطائرات السورية، ما أدى إلى نزوح اآلالف من 

 .الالجئين عن المخيم نحو المناطق المجاورة أو إلى خارج سورية

نة من مخيم السبي% 07وفي ريف العاصمة دمشق، تشير تقديرات شهود العيان إلى أن أكثر من 
مدمر تدميرًا شبه كامل وتحديدًا المنطقة الممتدة من جامع معاذ بن جبل وحتى فرن المخيم 

 .المعروف بفرن األكراد، وهو مايشكل المدخل الغربي للمخيم

 
في حين يستمر الجيش النظامي وبعض المجموعات الفلسطينية الموالية له بمنع أهالي مخيم 

، وذلك بعد أن أجبروا على تركها بسبب االشتباكات (820)لليوم السبينة من العودة إلى منازلهم 
العنيفة التي اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من المعارضة المسلحة والتي انتهت 

 .بسيطرة الجيش النظامي على المخيم بشكل كامل

تدميرًا  من مباني مخيم حندرات مدمرة% 07وفي شمال سورية، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 
كاماًل وجزئيًا، بسبب إلقاء الصورايخ والبراميل المتفجرة عليه تحت ذريعة وجود مجموعات 
معارضة مسلحة، في حين تستمر معاناة الالجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من مخيم حندرات، 

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

من مبانيه قد % 07ليرموك جنوب العاصمة دمشق، فتشير التقديرات إلى أن نحو أما في مخيم ا
تضررت بشكل كلي أو جزئي وذلك بفعل آلة الحرب، حيث يؤكد شهود عيان بأن المنطقة 
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الواقعة في أول المخيم هي أكثر المناطق تضررًا كونها مناطق مواجهات بين النظام السوري 
ي وقت يواصل الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة ومجموعات المعارضة المسلحة، ف

 .فرض الحصار على المخيم ومنع إدخال األدوية والمستلزمات الطبية وقطع الكهرباء والماء عنه

تجدر اإلشارة إلى أن المخيمات والتجمعات الفلسطينية األخرى قد تعرضت لسقوط البراميل 
خلفت دمارًا كبيرًا في المنازل وسقوط ضحايا بينهم المتفجرة وقذائف المدفعية والصواريخ مما 

 .األطفال والنساء

بالرشاشات الثقيلة، ووفقًا ( خان الشيح -زاكية )وفي السياق استهدف الجيش النظامي طريق 
التابع للنظام السوري، يشار أن طريق  730لناشطين فإن االستهداف جاء من جانب قوات الفوج 

لطريق الوحيد الذي يمد أبناء مخيم خان الشيح ببعض المؤن والمواد هو ا( خان الشيح -زاكية )
الضرورية، علمًا أن جميع الطرق المؤدية للمخيم مقطوعة، مما يجبر األهالي إلى سلوك طريق 

 .زاكية بالرغم من خطورته العالية

النظامي  يأتي ذلك وسط معاناة متزايدة يعيشها أبناء المخيم، وذلك بسبب استمرار حواجز الجيش
بمنع عبور المدنيين وسيارات البضائع عبرها، مما أدى إلى تفاقم األزمات المعيشية التي يعاني 

 .منها المخيم خصوصًا ما يتعلق بالخدمات الطبية

وفي جنوب دمشق أكد مراسلنا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، تجدد االشتباكات 
" النصرة"قرب شارع الجاعونة في المخيم، حيث صد عناصر " النصرة"و" داعش"بين تنظيمي 

 .بهدف اقتحام المكان" داعش"هجومًا شنته مجموعات 
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نيسان من العام الحالي، | يذكر أن االشتباكات بين التنظيمين كانت قد اندلعت مطلع شهر إبريل 
يشار أن " نصرةال"وذلك بعد محاولة داعش فرض سيطرتها الكاملة على مناطق تواجد مجموعات 

نيسان العام الماضي، | للمخيم، مطلع شهر إبريل " داعش"كانت قد سهلت اقتحام " النصرة"جبهة 
 .سيطرتها على قطاعات واسعة من المخيم" داعش"حيث فرضت مجموعات 

وفي سياق مختلف تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال العديد من العائالت الفلسطينية وتتكتم 
حيث قامت عناصر النظام السوري باعتقال " مولود خالد العبد هللا " رهم، منهم عائلة على مصي

من حاجز النظام في شارع نسرين الواقع في حي  2773-0-20جميع أفراد العائلة بتاريخ 
 :التضامن المجاور لمخيم اليرموك وهم

عامًا مريضة  56" حمدذيبة األ"األم  ،عامًا مريض بالقلب 03" مولود خالد العبد هللا"األب 
ياسمين مولود " ،عاماً  33 "انعام مولود العبد هللا" ،عاماً  00 "إلهام مولود العبد هللا"بالسكري، 

 ."ابن ياسمين"أعوام  5 "عبادة عبد هللا"عامًا، و 38 "العبد هللا

 
أحد ووردت أنباء غير مؤكدة بأن العائالت التي تم اعتقالها من حي التضامن محتجزون لدى 

عناصر اللجان الشعبية التابعة للنظام السوري ثم وردت أنباء أخرى بأنهم في أحد األفرع األمنية 
 .السورية في دمشق، فيما لم يعرف إلى اآلن مصير هذه العائالت
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قامت الجمعية (" 3)دفيني "وباالنتقال إلى تركيا وفي إطار حملتها التي أطلقتها تحت عنوان 
يتام والمحتاجين بتوزيع العديد من المساعدات المالية العاجلة على بعض اإلسالمية إلغاثة األ

( 20)و عائلة في نيزب( 37)العوائل الفلسطينية السورية في تركيا، حيث وزعت مساعداتها على 
 .عائلة في مدينة غازي عنتاب( 63) ،عائلة في مدينة كلس الحدودية( 63)عائلة في اورفا، 

الفلسطينيين السوريين في تركيا يقدر وفق إحصاءات غير رسمية يتراوح يذكر أن عدد الالجئين 
 .آالف الجئ موزعين بين اسطنبول ومحافظات وسط وجنوب تركيا( 0)و( 5)بين 

 

 5702/ أيار ــ مايو/ 52/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 76677) •
 .في لبنانالجئ فلسطيني سوري ( 025677 •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 5777) •

 .2776يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 0777) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 7777) •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 07.2)أكثر من  •

 .2776كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 7735)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 7706)لليوم 
 .ضحية( 700)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 526)

هالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األ: مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 820)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 7727)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه
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 .من مبانيه%( 07)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 002)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب  •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


