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ضحية ( 82)و.."باليرموك في مدنيين"ناشطون يطلقون حملة بعنوان "
 "من أبناء مخيم خان دنون قضوا منذ بداية الحرب في سورية

 
 
 

 تجدد القصف على مخيم اليرموك. 

 سقوط قذيفة هاون على مخيم خان دنون. 

  براميل متفجرة في محيط مخيم خان الشيح 6الطائرات السورية تلقي. 

 أهالي مخيم السبينة يطالبون بعودتهم إلى مخيمهم. 

 سكان مخيم الرمدان يعانون من أزمات اقتصادية خانقة. 

 األمن السوري يفرج عن ثالثة معتقلين فلسطينيين. 
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 احصائيات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الضحايا من 

 ضحية، بينهم" 82"داية األحداث في سورية وصل إلى أبناء مخيم خان دنون بريف دمشق منذ ب
جراء القصف، فيما قضى الجئ " 3"و قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري،" 7"

ضحايا إثر  4لق ناري، والجئ أُعدم ميدانيًا، في حين قضى بط 11و برصاص قناص،
الجئ قضى ألسباب مجهولة لم يتسن لفريق التوثيق في مجموعة و  الجئان حرقًا،و  التفجيرات،

 .العمل التأكد من السبب الحقيقي وراء مقتله
 

 ضحايا
قوات " -" طالئع حرب التحرير الشعبية"نعت 

من أبناء مخيم السيدة " دمحم فايز خليل" الصاعقة
زينب جراء االشتباكات التي اندلعت بين المجموعات 

مجموعات سطينية الموالية للنظام من جهة و الفل
المعارضة السورية المسلحة من جهة أخرى، يشار 

رب التحرير الشعبية أنه أحد عناصر طالئع ح
 ."قوات الصاعقة""
 

 آخر التطورات
رموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق لقصف صاروخي عنيف استهدف تعرض مخيم الي

محيط شارع لوبية دون أن يسفر عن وقوع إصابات، فيما قال مراسل مجموعة العمل من داخل 
قد  11إن المنطقة الواقعة بين ساحة الريجة ومشروع الوسيم وشارع عين غزال وشارع " :اليرموك

لقائها البراميل المتفجرة على تلك المنطقة، تعرضت لدمار كبير نتيجة قصف  الطائرات السورية وا 
وبدورها أعلنت المجموعات الفلسطينية أنها أحرزت تقدمًا في محيط مسجد الحبيب المصطفى 

 .وجبهة النصرة" داعش"بعد اشتباكات عنيفة بينها وبين تنظيم 
إن قيادات من جبهة :"لعمل وفي السياق أفاد مصدر موثوق من داخل مخيم اليرموك لمجموعة ا

إن دماء حماس مستباحة اليوم وال رجعة لهم إلى اليرموك ومن أراد القتال منهم : النصرة قالت
 ".فليذهب الى غزة

 

 "دمحم فايز خليل"
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 آثار الدمار في مخيم اليرموك

إلى ذلك أطلق ناشطون حملة تحت عنوان باليرموك في مدنيين إليصال صوت المحاصرين في 
بل فيه اآلالف من  ،المخيم ليس خاٍل من المدنيين حسب ادعاءات البعضمخيم اليرموك وأن 

المدنيين الذين يستمرون في حياتهم القاسية على الرغم من استمرار حصار الجيش السوري 
يومًا، والماء لـ ( 748)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 278)والقيادة العامة لليوم 

 .ومنع إدخال المساعدات الطبية واإلغاثية ألبناء المخيم ،والييومًا على الت( 838)
زالة ركام المنازل  وفي السياق عينه قام أبناء مخيم اليرموك بحمالت تنظيف للشوارع والحارات وا 

استمرار حياتهم "المدمرة بعد يوم من القصف وصفه أبناء المخيم باألعنف، وتأكيدًا منهم على 
 .حسب وصف أحد العاملين"وصعوبات العيش داخل المخيم رغم المحن 

 
 في مخيم اليرموك لشوارعاتنظيف حملة 
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في غضون ذلك تعرض مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق لسقوط قذيفة هاون، 
اقتصرت أضرارها على الماديات، تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات على أطراف المخيم بين 

 .المعارضة السورية المسلحةالجيش السوري ومجموعات 
إلى ذلك يعاني سكان مخيم خان دنون حالة من عدم االستقرار بسبب ارتفاع حدة األعمال 
القتالية في المناطق والبلدات المتاخمة له بين قوات المعارضة السورية والجيش النظامي 

جعل المخيم  األمر الذي ،ومشاركة بعض أبناء المخيم في القتال إلى جانب الجيش النظامي
عرضة للقصف وسقوط عدد من القذائف على أماكن متفرقة منه أدت إلى وقوع العديد من 

 .الضحايا والجرحى
مخيم خان الشيح  طمحيأما في ريف دمشق فقد ألقت الطائرات السورية ستة براميل متفجرة في 

نطقة بقذائف ، بينما قصف الجيش السوري وألول مرة المارع العباسةزوم ٧٣١ج ولفومحيط ا
تحتوي قنابل عنقودية وهي عبارة عن حاضنات لقنابل صغيرة تنتشر على مساحة واسعة عند 

 .انفجار الحاضنة
خان الشيح مقطوع بسبب استهدافه من قبل قوات النظام بالرشاشات _فيما ال يزال طريق زاكية

علمًا  ،بر الطريقوتحذيرات ألبناء مخيم خان الشيح من المرور ع ،والقذائف ورصاص القناصة
ومن خالله يتم إدخال المواد  ،أنه المنفذ الوحيد الذي يربط مخيم خان الشيح بالعاصمة السورية

مع انعدام  ،مما يفاقم األزمات المعيشية التي يعاني منها األهالي ،الغذائية والخبز ألهل المخيم
 .الموارد المادية وانتشار البطالة

 
 خان الشيح مخيم طمحيمن آثار استهداف 
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وفي سياق مختلف ال يزال أهالي مخيم السبينة ممنوعون من العودة إلى مخيمهم، رغم سيطرة 
يومًا، ومن ( 133) الجيش النظامي والفصائل الفلسطينية الموالية له على المخيم منذ حوالي 

 .جانبهم طالب عدد من الناشطين ووجهاء مخيم السبينة بعودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم
رزح المخيم تحـت حـصار خانق ضمن الحصار الذي  8113الجدير ذكره أنه مع بداية عام 

فرض على المنطقة الجنوبية لدمشق ما اضطر العديد من سكانه للنزوح إلى المناطق المجاورة كـ  
صحنايا والكسوة فضاًل عن النزوح إلى مخيمي خان الشيح ودنون واستمرت حاالت النزوح مع 

 .حصار حتى أصبح المخيم شبه فارغ السيما بعد أن تعرض لقصف مباشر ولمرات عدةاشتداد ال
من %"2.81" وتشير تقديرات االونروا إلى نسبة الالجئين من مخيم سبينة إلى لبنان قد بلغت 

 .إجمالي الالجئين هناك البالغ عددهم قرابة الخمسين ألف الجئ
وء النسبي، إال أن سكانه حالهم حال باقي في حين يعيش سكان مخيم الرمدان حالة من الهد

المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية يعانون من أزمات معيشية كبيرة أهمها غالء األسعار 
 .وانتشار البطالة وشح المواد الغذائية واألدوية والمحروقات

كم  11رب الجدير ذكره أن مخيم الرمدان يقع في الجنوب الشرقي لمدينة دمشق بمسافة مايقا
 .كم من مدينة الضمير 9على بعد ,
 

 إفراج
سامر "، و"ياسر ابو سعده"أفرج األمن السوري عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين ُعرف منهم 

من أبناء مخيم خان الشيح، يشار أنه تم اإلفراج عنهم بعد أن " دمحم محمود قاضية "، و"مرزوق 
 .ن عدرا بريف دمشقتم تحويلهم من أحد األفرع األمنية إلى سج

 
 8102/ إبريل ــ نيسان / 82احصاءات وأرقام حتى : فلسطينيو سورية

الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 83222)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
( 828)يومًا، والماء لـ ( 348)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (238)لليوم 

 .ضحية( 032)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
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الجئًا في ( 016223)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  (21) •
ك وفق احصائيات الجئًا في مصر، وذل( 26111) ،الجئًا في لبنان( 206211)األردن و
 .8111لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 228)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .لييومًا على التوا( 222)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 322)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه %(31)دمار حوالي و  يومًا النقطاع المياه عنه( 232)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


