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قصف يستهدف مخيم خان الشيح ويسفر عن ضحيتين وعدد من "
 "الجرحى

 

 
 

 الطيران الحربي يقصف مخيم درعا ببرميل متفجر. 

 توزيع مساعدات غذائية على فلسطينيي سورية بمنطقة وادي الزينة في لبنان. 

  معاناة أهالي مخيم السبينة بسبب استمرار الجيش النظامي بمنعهم من العودة تفاقم
 .إلى منازلهم

 فلسطينيو سورية يعتصمون أمام مكتب األونروا في مخيم برج البراجنة. 

  لليوم السادس على التوالي الجيش النظامي يغلق بلدة قدسيا التي يقطنها آالف
 .الفلسطينيين
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 آخر األخبار
الثالثاء لقصف  – خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق ليل االثنينتعرض مخيم 

صاروخي، استهدف شارع السعيد، مما أسفر عن سقوط ضحيتين هما امرأة وطفل، ووقوع عدد 
من اإلصابات بين المدنيين، تزامن ذلك مع تحليق كثيف للطيران الحربي في سماء المخيم 

الذكر أن مخيم خان الشيح والمزارع والمناطق المتاخمة له تشهد والمناطق المجاورة له، الجدير ب
أعمال قصف واشتباكات شبه يومية تدور بين الجيش النظامي ومجموعات المعارضة السورية 

 .المسلحة
يذكر أنه ال تزال جميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة دمشق مغلقة باستثناء 

ذي يضطر األهالي إلى سلوكه بالرغم من المخاطر التي قد ال" خان الشيح -زاكية"طريق 
 .يواجهونها إثر القصف واالستهداف المتكرر له

 
 مخيم خان الشيح

إلى ذلك ألقت الطائرات السورية، يوم أمس، برمياًل متفجرًا على مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين 
ترافق ذلك مع قصف عنيف  جنوب سورية، أسفر عن وقوع عدد من اإلصابات بين المدنيين،

للمناطق والبلدات المتاخمة له، حيث أكد مراسل مجموعة العمل أن الطيران المروحي ألقى عددًا 
من البراميل المتفجرة على أحياء مختلفة بالقرب من مخيم درعا، ونوه المراسل أن المنطقة 

الجنوبية في المعارضة الجنوبية تتعرض لقصف الطائرات السورية منذ أن أعلنت فصائل الجبهة 
بهدف  ،يونيو المنصرم – حزيران/  52السورية المسلحة عن إطالق معركة عاصفة الجنوب يوم 

 .السيطرة على المناطق التي ال تزال تحت سيطرة القوات الحكومية في محافظة درعا
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وعلى صعيد آخر تستمر قوات الجيش النظامي بإغالق جميع مداخل ومخارج بلدتي قدسيا 
لهامة بريف دمشق، وذلك بسبب اختطاف أحد عناصرها من قبل مجموعات من المعارضة وا

 .المسلحة في قدسيا بحسب االخبار الواردة من هناك
إن قوات النظام سمحت لموظفي الدولة بالدخول والخروج في أوقات "وقال مراسل مجموعة العمل 

 األفران ألبوابها نتيجة نفاد الطحين،، فيما تعاني البلدة من أزمة خبز بسبب إغالق "محددة 
نقص في المواد التموينية وغالء أسعارها، مما انعكس ذلك سلبًا على آالف الالجئين و 

الفلسطينيين المهجرين من مخيماتهم، حيث تستقبل بلدة قدسيا نحو ستة آالف عائلة فلسطينية 
ويعاني األهالي في تلك المنطقة من توتر  ،نزحت من مخيم اليرموك والمخيمات األخرى

األوضاع األمنية المستمرة إضافة إلى األوضاع والظروف المعيشية القاسية التي يعيشونها 
والمتمثلة بغالء األسعار وانتشار البطالة بينهم، وكذلك بسبب عدم وجود دخل مادي ألغلب هذه 

ا سبب لهم أزمة اقتصادية ومادية فوق العائالت التي اضطرت الستئجار بيوت بأسعار مرتفعة م
 .نكبتهم وفقدانهم لبيوتهم وممتلكاتهم في المخيمات الفلسطينية

وفي موضوع مشابه يستمر الجيش النظامي وبعض المجموعات الفلسطينية الموالية له بمنع 
بسبب ، وذلك بعد أن أجبروا على تركها (816)أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم لليوم 

االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من المعارضة المسلحة والتي 
انتهت بسيطرة الجيش النظامي على المخيم بشكل كامل، وتشير تقديرات شهود العيان إلى أن 

من المخيم مدمر تدميرًا شبه كامل وتحديدًا المنطقة الممتدة من جامع معاذ بن % 68أكثر من 
حيث أن .جبل وحتى فرن المخيم المعروف بفرن األكراد، وهو مايشكل المدخل الغربي للمخيم

األهالي قد نزحوا إلى البلدات والمخيمات المجاورة، ليدخلهم هذا النزوح في معاناة جديدة لم 
تتوقف على ترك منازلهم، بل تجاوزت ذلك لتشمل كل حياتهم التي تحولت إلى مأساة بسبب 

 .قتصادية وانتشار البطالة وضعف الموارد الماليةالظروف اال
وباالنتقال إلى لبنان حيث نفذ عشرات العائالت الفلسطينية السورية واللبنانية اعتصامًا أمام مكتب 
مدير األونروا في مخيم برج البراجنة في بيروت، تعبيرًا عن رفضهم للقرارات األخيرة التي اتخذتها 

والمتعلقة بتقليص الخدمات وتهربها من  (األونروا)ن الفلسطينيين وكالة غوث وتشغيل الالجئي
مهامها ومسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين، حيث طالبوا خالله الوكالة بالتراجع عن قراراتها 
األخيرة وتحمل مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين بشكل عام وفلسطينيي سورية بشكل خاص، فيما أكد 

األونروا هي المسؤول األول عن إغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "المعتصمون على أن 
 .وتحسين أوضاعهم اإلنسانية والحقوقية
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وفي ختام اللقاء قدم األهالي مذكرة تؤكد على التمسك باألونروا وتطالبها بالتراجع عن التقليصات 
 .لما فيها من مخاطر جدية وكبيرة على الالجئين الفلسطينيين

 
 أمام مكتب مدير األونروااإلعتصام 

 لجان عمل أهلي
قامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني وبالتعاون مع هيئة اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم 

سلة غذائية على عدد من العائالت الفلسطينية السورية المهجرة إلى منطقة وادي  028بتقديم 
مشروع "ان، وذلك ضمن مشروعها التي أطلقته تحت شعار الزينة التابعة لمدينة صيدا جنوب لبن

 .عائلة فلسطينية سورية تقطن منطقة وادي الزينة 088يشار أن أكثر من  "السلة الغذائية

 
 توزيع المساعدات في لبنان
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 8102/ يوليو  -تموز  82فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا في  (125288)إلى خارجها منهم  ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية (80) •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات  (8888)الجئًا في لبنان،  (025888)األردن و
 .5812لغاية يوليو " األونروا"وكالة 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (08)أكثر من  •
الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم  استمرار حصار: مخيم اليرموك •

يومًا  (018)يومًا، والماء لـ  (658)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (628)
 .ضحية (166)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

والي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ ح: مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي (806)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (816)

يومًا بعد سيطرة مجموعات  (658)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%68)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (080)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : الرمل والعائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب •

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

 .(خان الشيح -زاكية )طريق باستثناء 


