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إصابة عدد من أبناء مخيم حندرات بجروح اثر سقوط قذيفة على المدينة "
 "الجامعية بحلب

      

 
 

 استمرار االشتباكات وحاالت القنص المتبادلة بين داعش والنصرة في مخيم اليرموك  

  12%  الفلسطينيين الذين قضوا في محافظة درعا هم أطفال دون سن البلوغمن الضحايا 

  جرحى في صفوف جيش التحرير الفلسطيني جراء االشتباكات مع تنظيم داعش في الغوطة

 الشرقية

 توزيع مالبس صيفية على العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في مخيم نهر البارد 
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 آخر التطورات

العمل من أجل فلسطينيي سورية نبأ إصابة عدد من أبناء مخيم حندرات نقل مراسل مجموعة 
بجروح نتيجة سقوط قذيفة هاون على بناء الوحدة التاسعة في المدينة الجامعية المقابلة لبناء كلية 

 .اآلداب، مؤكدًا وجود أطفال بين المصابين

ومن جانبها نشرت إحدى صفحات موقع 
قل أخبار التواصل اإلجتماعي المعنية بن

مخيم حندرات على صفحتها أسماء 
ساهر "، "فتحية سالمة"المصابين، وهم 

، سميرة "أحمد نبيل حميدي"، "الدربي
 ،"منتصر التايه"، "عمران عباس"، "الخطيب

 ."عبد القادر مقلد"

فيما ما تزال فصول مأساة أهالي المخيم تتوالى بسبب ما تعرضوا له من تهجير وطرد وتشريد منذ 
أشهر بسبب النزاع الدائر في سورية والذي أدى إلى نزوح جميع أبنائه عنه حيث تم توزع عدة 

بعضهم على الوحدة التاسعة في السكن الجامعي بحلب وآخرون منهم غادر باتجاه مخيم النيرب 
 .كما لجأ بعضهم إلى تركيا

ة من التوتر في غضون ذلك ال يزال مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، يشهد حال
" داعش"والفلتان األمني في ظل استمرار االشتباكات وحاالت القنص المتبادلة ما بين عناصر 

من جهة أخرى، ومن جانبه أكد أحد سكان المخيم لمجموعة " جبهة النصرة"من جهة وعناصر 
العمل بأن اشتباكات متقطعة اندلعت بين الطرفين استخدمت فيها األسلحة الخفيفة وقذائف 
الهاون، منوهًا أن المدنيين من سكان المخيم هم حبيسي المنازل بسبب انتشار القناصة على 

كما أنهم يعانون من أوضاع معيشية سيئة للغاية جراء  أسطح المنازل وقنصهم للشوارع واألزقة،
 .انعدام الطعام والدواء والمياه عنهم
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جيش التحرير الفلسطيني من جهة وفي الغوطة الشرقية اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر 
وتنظيم الدولة من جهة أخرى، على أطراف محطة تشرين الحرارية بحران العواميد في الغوطة 
الشرقية بريف دمشق، أسفرت عن وقوع عدد من اإلصابات والضحايا بين صفوف الطرفين، هذا 

أبرز المناطق التي  وتعتبر منطقة تل كردي في ريف دمشق الواقعة بين مدينتي دوما وعدرا من
سقط فيها ضحايا من عناصر جيش التحرير، إضافة إلى تل صوان القريبة من تل كردي 
ومنطقة السويداء جنوب سورية، حيث بلغ عدد الضحايا الذين قضوا من جيش التحرير 

 .ضحية بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل( 271)الفلسطيني ما يقارب 

% 21ريق التوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أّن وفي سياق مختلف كشف ف
من الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا منذ بداية األحداث في مدينة درعا هم أطفال دون سن 

طفاًل، في حين أن نسبة من فقدن حياتهن من النساء وصلت إلى ( 04)البلوغ، بما يعادل 
 .رجالً  170امرأة مقابل  55، أي بمعدل 27%

الجئًا  332كما أكدت مجموعة العمل أّن عدد الضحايا في مدينة درعا الموثقين لديها وصل إلى 
، وقد توزعوا على مخيمي درعا 1422آذار / فلسطينيًا سقطوا من بداية األزمة السورية في مارس

 : وبلداتها، مثل

طفس، عتمان، خربة غزالة، المزيريب، درعا البلد، اليادودة، الشيخ مسكين، المنشية، النعيمة، 
صيدا، حّي السحاري، نوى، المحطة، طريق السد، الحدود األردنية، الصنمين، حّي اليرموك، حّي 

 .الكاشف، بصرى، قرفا، ثكنة الحبوب، نصيب، حوران، تسيل، حّي السبيل وغيرها

راء منهم ج( 274)، حيث قضى "332"إلى ذلك بينت مجموعة العمل كيفية وفاة الضحايا ال 
تحت التعذيب لدى المعارضة، في ( 3)بطلق ناري، و( 77)برصاص قناص، و( 35)و القصف،

تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بينما ( 25)الجئًا ميدانيًا، و( 14)حين سجل إعدام 
آخرين نتيجة تفجير سيارة مفخخة، وآخر قضى نتيجة  24 ،الجئين ألسباب مجهولة 24قضى 

بية، وآخر حرقًا، والجئان بالسالح األبيض، والجئ توفي بعد خطفه ومن ثم نقص الرعاية الط
 .قتله، والجئ برصاص االحتالل الصهيوني
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وباإلنتقال إلى لبنان وزعت لجنة فلسطينيي سوريا في لبنان بالتعاون مع لجنة التقوى يوم أمس 
عدد من العائالت  في قاعة مسجد التقوى، ألبسة صيفية على/ ابريل –نيسان / 17االربعاء 

الفلسطينية السورية المهجرة في مخيم نهر البارد بمدينة طرابلس شمال لبنان، وذلك بهدف 
 .التخفيف من آالمهم ومعاناتهم االقتصادية

 
إلى ذلك نفذت اللجنة سلسلة زيارات لعائالت فقيرة من مهجري المخيمات الفلسطينية في سورية 

مساعدات مالية متفاوتة حسب الحاجة، كما قامت بتوزيع فوط بمخيم نهر البارد، وقدمت لهم 
 .عجزة لعدة عائالت تعاني الفقر الشديد

ُيشار أن عدد العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في مخيم نهر البارد شمال لبنان يبلغ حوالي 
ألف عائلة فلسطينية سورية لجؤوا إلى لبنان هربًا من الحرب  21من أصل حوالي  ،عائلة 354

 .الدائرة في سورية

 

 8102/ نيسان ــ ابريل/ 82/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

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

 .1425يوليو 
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 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة  (1000) •
كانون  -صلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبرو  ألف الجئ فلسطيني سوري ( 72.1)أكثر من  •

 .1425األول 
لجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم استمرار حصار ا: مخيم اليرموك •

يومًا ( 511)يومًا، والماء لـ ( 2241)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2401)
 .ضحية( 217)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حو : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 141)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 2413)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 74)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 755)حوالي : مخيم درعا •
هادئ نسبيًا مع  الوضع: 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 )باستثناء طريق 

 


