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استهداف المنفذ الوحيد لمخيم النيرب بالقذائف يسفر عن وقوع عدد من "
 "الجرحى

      

 
 

  برميالً متفجراً على المزارع المحيطة بمخيم خان الشيح( 21)الطيران المروحي يلقي. 

 (9 ) أبناء مخيم خان الشيح قضوا خالل شهر أيار الجاريفلسطينيين من. 

 تفاقم المعاناة اإلنسانية التي يعيشها أهالي مخيم الوافدين بريف دمشق. 

 مؤسسة جفرا تستمر بتقديم خدماتها ألهالي اليرموك النازحين إلى البلدات المجاورة. 
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 آخر التطورات

وهو ( الراموسة)في حلب استهداف طريق أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 
سط أنباء تتحدث عن وقوع جرحى من و  المنفذ الوحيد لمخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب،

الذي أصيب بعدة " سعيد الشيخ محمد"سكان المخيم، حيث عرف منهم الالجئ الفلسطيني الشاب 
 .كسور

 
لنظامي وبعض المجموعات الفلسطينية يذكر أن مخيم النيرب يخضع لسيطرة الجيش السوري ا

الموالية له، حيث يخضع لسيطرة أمنية مشددة، وذلك لما يشغله المخيم من موقع استراتيجي 
 .بسبب مجاورته لمطاري النيرب المدني والعسكري التابع للنظام السوري

على األقل  برمياًل متفجراً ( 21)وباالنتقال إلى ريف دمشق، حيث ألقت طائرات النظام السوري، 
استهدفت المزارع والبلدات المحيطة بمخيم خان الشيح، ما أدى إلى حالة فزع وخوف شديد بين 

 .أبناء المخيم وخاصة األطفال
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إلى ذلك جدد الجيش النظامي استهداف الطريق الوحيد ألبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق 
أبناء مخيم خان الشيح، من خطورة عبور الغربي باألسلحة الثقيلة، فيما حذر ناشطون وعدد من 

 .الطريق، علمًا أن العديد من أبناء المخيم قضوا أثناء مرورهم خالله

الجئين فلسطينيين من " 9"وفي سياق متصل، أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن 
فلسطينيين بينهم خمسة الجئين  ،1122/مايو  -أبناء مخيم خان الشيح قضوا خالل شهر أيار 

 : أيار، هم/ 21قضوا يوم 

، "حازم حسين هزاع"، و"حمزة محمد الدالي"و ،"روضة جبر" ووالدته" محمد ماجد سند"الطفل 
ماتوا جراء قيام عناصر النظام باستهداف سيارة مدنية كانت تقل عددًا من " عويد مظهور"و

إلى ذلك .يم ومركز العاصمة دمشقالالجئين أثناء مرورها عبر المنفذ الوحيد الذي يربط بين المخ
متأثرًا بجراحه جراء القصف على مخيم  5/ 21قضى الالجئ الفلسطيني أحمد حسن عواد يوم 

 .خان الشيح

إثر القصف الذي استهدف مناطق متفرقة من  11/5يوم " أحمد زهير طحيمر"الطفل فيما توفي 
تحت التعذيب في سجون '' أشرف صياح الدالي''مخيم خان الشيح، كما قضى الشاب الفلسطيني 

النظام السوري بعد اعتقال دام لمدة عام، من عشيرة المواسى، يذكر بأنه اعتقل أثناء مروره من 
 .1125/5/22بتاريخ  حاجز دروشا التابع للنظام السوري بالقرب من المخيم

، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها "نشأت محمد"فقد قضى الشاب الفلسطيني  19/5أما في يوم 
 .قبل أيام نتيجة قصف الجيش النظامي لمخيم خان الشيح والمزارع المحيطة به

وفي ريف دمشق أيضًا، يعاني الالجئون الفلسطينيون في مخيم الوافدين من أوضاع معيشية 
بالقسوة منذ فترة ما قبل الحرب في سورية وزادتهم الحرب معاناة فوق معاناتهم، حيث تنتشر غاية 

البطالة وتنعدم الموارد المالية للعائالت، عالوة على ذلك سوء األوضاع األمنية وحالة القلق الدائم 
جراء سقوط القذائف من قبل مجموعات المعارضة المسلحة على مخيمهم مما أدى إلى سقوط 

 .عدد من الضحايا والجرحى من أبناء المخيم
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يشار أن مخيم الوافدين يقع في المدخل الشمالي لمدينة دمشق على طريق األوتوستراد بين دمشق 
كيلو متر يحده من الشمال طريق األوتوستراد ومن  11وحمص ويبعد عن العاصمة دمشق 

ضاحية اإلسكان، ويتألف الجنوب الشرقي سجن عدرا ومن الجنوب مدينة دوما ومن الغرب 
 .تنظيميًا من ثالثة أحياء األول حي الجوالن والثاني حي تشرين والثالث حي الثورة

، ويبلغ (بلدة البطيحة للنازحين)يتبع إداريا إلى محافظة القنيطرة التي أطلقت عليه رسميًا اسم 
 .ألف نسمة وأغلبية سكانه من نازحي الجوالن المحتل 55عدد سكانه حوالي 

 

 لجان عمل أهلي

تواصل مؤسسة جفرا بتقديم خدماتها ألهالي مخيم اليرموك النازحين إلى بلدات يلدا وببيال وبيت 
كما يقوم فريق المؤسسة بتنظيف حارات وشوارع تلك المناطق التي يقطنها .سحم المجاورة لليرموك

مخيم اليرموك إثر  ُيشار أن المئات من العوائل الفلسطينية كانت قد نزحت عن.أهالي المخيم
داعش له مطلع إبريل الماضي بتنسيق مع عناصر جبهة النصرة  –اقتحام تنظيم الدولة 
ويذكر أن معظم المؤسسات اإلغاثية العاملة في اليرموك كانت قد أوقفت .المتواجدين في اليرموك

اإلغاثيين  عملها داخله إثر تهديدات تلقتها من تنظيم داعش المتهم باغتيال عدد من الناشطين
 .داخل المخيم
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 6132/ أيار ــ مايو/ 13/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 25511) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 015511) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2111) •

 .1125يوليو 
 .فلسطيني سوري في تركيا الجئ( 0111) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 2111) •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 12.1)أكثر من  •

 .1125كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 2201)وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من على التوالي، ( 2102)لليوم 
 .ضحية( 201)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 252)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 950)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 2212)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 11)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 100)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


