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 "طفل فلسطيني يقضي جراء قصف الجيش النظامي لمخيم خان الشيح"
      

 
 

 قضاء الجئ فلسطيني إثر االشتباكات الدائرة في مخيم اليرموك بدمشق. 

  لحصار مخيم اليرموك( 7711)اشتباكات عنيفة بين داعش والنصرة في اليوم. 

 قصف بالمضادات األرضية على منازل مخيم درعا. 

  أعوام من اعتقاله 3اإلفراج عن الجئ فلسطيني بعد. 
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 ضحايا 

أحمد زهير "الطفل  الجئان فلسطينيان يقضيان جراء الصراع الدائر في سورية أحدهما طفل هما
متفرقة من مخيم خان الشيح لالجئين الذي قضى إثر القصف الذيي استهدف مناطق " طحيمر

 .الفلسطينيين بريف دمشق

 
" النصرة"و" داعش"إثر االشتباكات المتكررة بين تنظيمي " مصطفى عباسي"فيما قضى الشاب 

 .6102نيسان -في مخيم اليرموك والمستمرة منذ اندالعها مطلع إبريل

 

 التطورات آخر

الفلسطينيين يوم أمس، لقصف بقذائف الدبابات التابعة للجيش تعرض مخيم خان الشيح لالجئين 
النظامي، مما أدى إلى قضاء الطفل 

، وأحدث "أحمد زهير طحيمر"الفلسطيني 
دمارًا في ممتلكات األهالي وذعرًا بين 

 .أبناء المخيم

يأتي ذلك بالتزامن مع قصف مكثف من 
قبل طائرات الجيش السوري النظامي 

المجاورة للمخيم، تعرضت له البلدات 
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( 62)والذي استهدف المزارع المحيطة بالمخيم ومنطقة الديرخبية ومزارع العباسية بما ال يقل عن 
  .برمياًل متفجراً 

فيما اندلعت اشتباكات عنيفة في البلدات المجاورة للمخيم، حيث أطلقت فصائل المعارضة 
ك بمحاولة منها تخفيف الحصار الذي وذل" زئير االحرار لكسر الحصار"السورية المسلحة عملية 

 .يستهدف المنطقة

يذكر أن مخيم خان الشيح يعاني من حصار مشدد وذلك بعد بسبب إغالق حواجز الجيش 
النظامي لجميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة دمشق، األمر الذي أدى إلى 

 .استمرار تفاقم المعاناة اإلنسانية ألهالي المخيم

مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق، دارت اشتباكات عنيفة بين وفي 
، وذلك إثر محاولة األخيرة اقتحام المناطق التي تتمركز "داعش-تنظيم الدولة"و" جبهة النصرة"

 .فيها جبهة النصرة في حي الجاعونة شرق المخيم

نوعها خالل أسبوع، بحسب ما أفاد به وتعتبر عملية اقتحام منطقة الجاعونة هي الخامسة من 
ناشطون من المخيم، حيث شهدت المنطقة محاوالت حثيثة من قبل تنظيم الدولة للسيطرة على 
الحي، وفي المقابل تمكن عناصر الجبهة أمس األول من استعادة بناءين كانا تحت سيطرة تنظيم 

 .الدولة
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 2..0للمرة األولى رشاش متوسط من عيار و  "جبهة النصرة"فيما أكد الناشطون استخدام مقاتلي 
ملم خالل االشتباكات مما يعني بحسب الناشطين، مزيدًا من الخراب والدمار لمنازل األهالي 
المحاصرة والمهجرة، اضافة إلى استهداف المنازل بالقنابل اليدوية والحارقة هدم جدران المنازل 

 .بعيدًا عن رصاص القناصة في مسعى من الطرفين لكسب مناطق والسيطرة عليها

وفي جنوب سورية، استهدف الجيش النظامي منازل الالجئين الفلسطينيين في مخيم درعا 
بالمضادات األرضية مما أثار حالة فزع وخوف بينهم وخاصة األطفال، حيث قام عناصر 

لم  باطالق الرصاص بشكل عشوائي، فيما" المحكمة الجديدة"الجيش واألمن السوري على حاجز 
 .ترد أنباء عن إصابات في صفوف المدنيين

إلى ذلك تستمر معاناة أهالي المخيم، وذلك بسبب غياب الخدمات الصحية واإلغاثية عنهم، 
 –نيسان / حيث لم تصل أي مساعدات إليهم منذ أكثر من عامين، كما يعاني األهالي منذ ا 

 .المخيم من انقطاع المياه بشكل كلي عن جميع أرجاء .610/ ابريل 

 
 إفراج

أبناء مخيم درعا بعد اعتقال دام ألكثر '' عبادة كناني''أفرج األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني
الجئ ( 0211)ُيشار إلى تواصل اعتقال األجهزة األمنية السورية ألكثر من  من ثالثة أعوام،

 .وكبار السنبينهم النساء واألطفال ( 0102)فلسطيني، وثقت مجموعة العمل منهم 
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 7102/ أيار ــ مايو/ 72/وأرقام حتى  إحصائيات  فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 02211) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 65211.) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2111) •

 .6102يوليو 
 .وري في تركياالجئ فلسطيني س( 0111) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 0111) •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 00.6)أكثر من  •

 .6102كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

والماء لـ  ،يوماً ( 0010)كهرباء منذ أكثر من على التوالي، وانقطاع ال( 0100)لليوم 
 .ضحية( 000)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 260)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 011)

بعد سيطرة مجموعات أيام ( 0066)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 01)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( .00)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : حماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 

 


