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استهداف مخيم خان الشيح بالصواريخ والبراميل المتفجرة وعودة التيار "
 "الكهربائي إليه بعد انقطاع استمر ثالثة أيام

 

 
 

 في يلدا أهالي اليرموك يرفضون قرار النصرة بمنع أطفالهم المشاركة بمهرجان العيد 

  أزمات معيشية خانقة يعاني منها أبناء مخيم جرمانا 

  المؤسسات اإلغاثية تنهي توزيع األضاحي على أبناء اليرموك والنازحين في البلدات
 المجاورة

  أيام بتهمة  01األمن اللبناني يفرج عن فلسطيني سوري بعد اعتقاله دام ألكثر من

 انتهاء إقامته

 9  عناصر من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني يقضون خالل شهر أيلول الحالي 
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 آخر التطورات
هزت أصوات انفجارات قوية أرجاء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، تبين 

طق الحقًا بأنها نتيجة إلقاء الطيران الحربي برميلين متفجرين على أطراف المخيم والمزارع والمنا
المحيطة به، لم تسفر عن وقوع اصابات، فيما استهدف الجيش السوري صباح يوم أمس شارع 
شرف في بداية المخيم بصاروخ أرض أرض، خلف دمارًا كبيرًا في مكان سقوطه، وفي سياق 
مختلف شهدت بيوت وحارات المخيم عودة للتيار الكهربائي بعد انقطاع دام لثالثة أيام، فيما ال 

نه يعانون من أزمات كبيرة في المواصالت بسبب استمرار انقطاع جميع الطرقات يزال سكا
الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة جراء االشتباكات وأعمال القصف المتكررة التي تشهدها 

بالرغم " خان الشيح –زاكية "تلك المناطق، إال أن الضرورة أجبرت األهالي على سلوك طريق 
فت العديد من السيارات فيه خالل األشهر الماضية، أما معيشيًا فتشهد من مخاطره حيث استهد

 .أسواق المخيم نقصًا في العديد من األصناف األساسية وارتفاعًا بأسعار األصناف المتوفرة

 
وباالنتقال إلى جنوب دمشق رفض أبناء مخيم اليرموك قرار أمير جبهة النصرة أبو خضر، 

من الذهاب إلى بلدة يلدا للمشاركة في مهرجان العيد، والذي تنظمه القاضي بمنع أطفال المخيم 
الجمعيات الفلسطينية في البلدة بمبادرة منهم إلدخال السرور إلى قلوب األطفال المهجرة من 
المخيم، ولم تتمكن جبهة النصرة من منع األهالي من الذهاب مع أطفالهم بعدما أصروا على 

ول فرض أجنداتها على أبناء اليرموك بعدما سيطرت عليه مع يذكر أن جبهة النصرة تحا.ذلك
 .داعش مطلع نيسان المنصرم

في غضون ذلك أنهت هيئة فلسطين الخيرية رابع أيام عيد األضحى المبارك مشروعها السنوي 
حصة " 0011"ما يقارب " 5102"لتوزيع األضاحي، حيث وزعت الهيئة في مشروع هذا العام 

 -يلدا )مخيم اليرموك النازحين إلى المناطق المجاورة في جنوب دمشق  من اللحم على أهالي
 .إضافة إلى المحاصرين داخل المخيم( بيت سحم -ببيال 
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كما َأنهت المؤسسات اإلغاثية في المخيم المحاصر مشاريع توزيع األضاحي َعلى أهالي مخيم 
 .اليرموك

 
لالجئين الفلسطينيين يعانون من تفاقم أزماتهم أما في ريف دمشق ال يزال سكان مخيم جرمانا 

االقتصادية، التي تجلت بارتفاع إيجار المنازل وازدياد الطلب عليها، مما دفع األهالي للعيش 
وارتفاع نسب البطالة بينهم، يأتي ذلك في وقت تقل فيه المساعدات المقدمة ،في ظروف خانقة

ي إال الجزء اليسير من تكاليف حياتهم ومن جهة من الهيئات الخيرية واألونروا، والتي ال تغط
أخرى يستقبل مخيم جرمانا عدد كبير من العائالت النازحة من أبناء المخيمات المشتعلة 
وخاصة من أبناء مخيم اليرموك والحسينية والسيدة زينب وسبينة والذيابية، مما فاقم من معاناة 

 .اع نسبة البطالةسكانه وأدى إلى تردي أوضاعهم االقتصادية وارتف

 
 مخيم جرمانا
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 لبنان
من ( عاماً  51" )أحمد غازي صالح"أفرج األمن العام اللبناني عن الالجئ الفلسطيني السوري 

أيام بتهمة انتهاء  01أبناء مخيم السبينة المهجرين إلى مخيم عين الحلوة، والذي اعتقل قبل 
القلق والتوتر بين فلسطينيي سورية المهجرين إلى ُيشار أن هذه االعتقاالت تثير حالة من .إقامته

ألف الجئ، وذلك خوفًا من اعتقالهم وترحيلهم إلى سورية، ما  52لبنان والبالغ تعدادهم حوالي 
جعلهم حبيسي منازلهم والمناطق التي يقطنون بها وحَد من حرية حركتهم وتنقالتهم مما زاد من 

الجئون الفلسطينيون السوريون الفصائل الفلسطينية العبء االقتصادي عليهم، في حين يتهم ال
في لبنان بعملهم الخجول والكتوم أمام اإلعالم ويتهموا السفارة الفلسطينية بممارسة التهميش 

 .الممنهج لقضيتهم

 
 احصائيات

عناصر من مرتبات جيش التحرير ( 01)أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن 
أحد أبناء مخيم " بالل عبد هللا : " سبتمبر الحالي، هم –ل شهر أيلول الفلسطيني قضوا خال

، المالزم "أحمد فتحي أحمد" ،من أبناء مخيم الحسينية" مجد الدين عادل موسى " خان دنون، 
محمد "، المالزم شرف "يوسف قصاب جمعة"، المالزم شرف "معتصم مصطفى كساب"شرف 

حسن نذير "المالزم أول و  عبد الرحمن صبحي راجح،" نور الدين خير حسن"  ،"احمد صالح
 ".حسن

إلى ذلك طالب أهالي الضحايا والمجندين الملزمين بالخدمة وعدد من الناشطين بعدم زج أبنائهم 
في الصراع الدائر في سورية، وعدم إرسالهم إلى مناطق التوتر، والكف عن إراقة دماء الشباب 

علمًا أن الالجئين الفلسطينيين في سوريا ملزمون بالخدمة الفلسطيني في معركة ليست معركتهم، 
يتعرض كل من تخلف عن اإللتحاق به للمالحقة ، و العسكرية في جيش التحرير الفلسطيني
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والسجن، مما أجبر العديد من الشباب الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية خالل الحرب الدائرة 
 .جاورةفي سورية لتركها والسفر إلى البلدان الم

 
 8102/ سبتمبر  -أيلول / 82فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 525111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 025211) •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0111)لبنان، 

 .5102لغاية يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 00)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 078)يومًا، والماء لـ ( 888)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 808)لليوم 
 .ضحية( 085)دد ضحايا الحصار يومًا على التوالي، ع

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 081)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 880)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 71)ع المياه عنه ودمار حوالي أيام النقطا( 252)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : 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 


