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 "مجهولون يغتالون أحد ناشطي مخيم اليرموك اإلغاثيين في بلدة يلدا"
 

 
 

 الجئ فلسطيني يقضي في درعا جنوب سورية. 
 قصف يستهدف مخيم خان الشيح. 

  الوافدينتوتر األوضاع األمنية يزيد من معاناة أبناء مخيم. 

 حالة من االستياء والتذمر بين أبناء مخيم خان دنون بسبب اإلهمال وسوء الخدمات. 

  الجئاً من الغرق معظمهم فلسطينيين( 65)خفر السواحل التركي ينقذ نحو. 

  توتر أمني غير مسبوق على الحدود السورية التركية، وسط تحذيرات من سلوك
 .طرق التهريب
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 ضحايا

، من أبناء مخيم اليرموك، أثناء "أبو ضياء أمارة"مجهولون على اغتيال الناشط  أقدم مسلحون
في حين لم ترشح أية معلومات عن .تواجده في بلدة يلدا المجاورة للمخيم، حيث شيع جثمانه فيها

الجهة المنفذة لالغتيال، ويأتي ذلك بعد سلسلة من عمليات االغتيال التي استهدفت ناشطين 
وا عالميين من أبناء مخيم اليرموك، وجهت خاللها االتهامات إلى تنظيمي الدولة وجبهة إغاثيين 

 .النصرة اللذين يسيطران على مخيم اليرموك بدمشق

 
 "أبو ضياء أمارة"الناشط تشييع 

من أبناء مخيم درعا، وذلك إثر المعارك التي اندلعت بين " محمد ناصر الفشتكي"فيما قضى 
 .وقوات المعارضة السورية المسلحة في مدينة درعاالجيش النظامي 

 
 آخر التطورات

تعرض مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، يوم أمس، لسقوط قذيفة هاون 
إلى ذلك ال .استهدفت أحد منازل المخيم، فيما أفاد مراسلنا عن وقوع إصابات في صفوف األهالي

ميع الطرق التي تصل بين المخيم ومركز العاصمة دمشق، يزال الجيش النظامي مستمرًا بقطع ج
األمر الذي يعرض حياتهم ( خان الشيح –زاكية )حيث يضطر األهالي إلى سلوك طريق 

 .للخطر، وذلك بسبب استهداف الجيش النظامي للطريق بشكل متكرر
لمخيم بسبب أما في مخيم خان دنون في ريف دمشق فتعم حالة من االستياء والتذمر بين أبناء ا

إهمال األونروا والجهات الحكومية السورية والفصائل الفلسطينية الموالية للنظام للمخيم وتقديم 



 

Email:Reports@actionpal .org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

الخدمات األساسية له، حيث يعاني األهالي من سوء الخدمات في البنى التحتية، وغالء األسعار 
ة، وبحسب ما أورده واستمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه واالتصاالت لفترات زمنية طويل

مراسلنا من داخل المخيم بأن سعر خزان الماء وصل إلى ألف ليرة سورية، كما يشتكي األهالي 
همال الفصائل الفلسطينية  من تفشي البطالة بينهم جراء استمرار الحرب الدائرة في سورية، وا 

التي تقدمها األخيرة ووكالة األونروا لمخيمهم، حيث يعتمدون على المساعدات المالية واإلغاثية 
 .لهم بين الحين واآلخر

 
 مخيم خان دنون

في غضون ذلك أثر تدهور األوضاع األمنية في المناطق والبلدات المجاورة لمخيم الوافدين الذي 
سلبًا على  ،كيلو مترًا وتعرض المخيم للقصف بين الحين واآلخر 02يبعد عن العاصمة دمشق 

أوضاع أبناء المخيم الذين يعانون أصاًل من فقر الحال وارتفاع معدالت البطالة وسوء في 
 .األوضاع المعيشية حتى قبل اندالع األحداث في سورية

لسقوط قذيفتين، سقطت األولى عند  0202/ يوليو –تموز / 8هذا فقد تعرض مخيم الوافدين يوم 
/ 01/انية على أطراف المخيم أسفرتا عن إصابة طفل والث/ السرافيس/موقف الحافالت 

 .يجدر التنويه أن المخيم يضم عدد من الالجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين.عاماً 
 

 تركيا
أكد ناشطون لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن خفر السواحل التركية أنقذ قاربًا 

معظمهم من الفلسطينيين، وذلك بعد أن اعترضهم  الجئاً ( 25)مطاطيًا كان على متنه حوالي 
خفر السواحل اليونانية، يوم أول األمس، والذي قام بتخريب القارب قبل أن يتركهم في عرض 
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فيما تدخل خفر السواحل التركي وأنقذ جميع الركاب،  ،البحر، األمر الذي عرض حياتهم للخطر
وسط مخاوف من قيام السلطات التركية بترحيلهم إلى وتم نقلهم إلى أحد المراكز األمنية التركية، 

 .سورية

 
 مجموعة من الالجئين الذين تم إنقاذهم

وعلى صعيد مختلف تشهد الحدود السورية التركية خالل األيام الماضية توترًا أمنيًا غير مسبوق، 
األراضي داعش داخل  –حيث يشن الجيش التركي هجومًا عنيفًا على عدة مواقع لتنظيم الدولة 

 .السورية، األمر الذي انعكسًا سلبًا على حركة الالجئين الفارين من سورية إلى تركيا
حيث شدد الجيش التركي من إجراءاته األمنية على طول الحدود، فيما وثق ناشطون العديد من 

يذكر أن الهيئة .حاالت إطالق النار ضد مدنيين كانوا يحاولون الوصول إلى األراضي التركية
العامة لشؤون الالجئين الفلسطينيين التابعة للحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة السورية، 
كانت قد طالبت في وقت سابق الالجئين من فلسطينيي سورية التوقف عن سلوك ما سمته 

كلس في المنطقتين االمنيتين اللتين اتخذتهما السلطات التركية في والية " بمنافذ التهريب البرية"
ووفقًا لإلعالن الذي نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل .الحدودية

من  08-01أنه على الالجئين عدم سلوك تلك المنافذ في الفترة ما بين " فيسبوك"االجتماعي 
 .الشهر الجاري، وذلك لعدم تعرض حياة الالجئين للخطر

 
 7102/ يوليو  -وز تم 72فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا في ( 025222)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 82) •
فق احصائيات وكالة و  الجئًا في مصر، وذلك( 5222)الجئًا في لبنان، ( 025222)األردن و

 .0202لغاية يوليو " األونروا"
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 .روبا خالل األربع سنوات األخيرةألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أو ( 15)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا على ( 100)يومًا، والماء لـ ( 800)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 420)
 .ضحية( 044)التوالي، عدد ضحايا الحصار 

جيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي ال: مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 512)

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

ة مجموعات أيام بعد سيطر ( 808)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 42)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 050)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


