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قصف بالقنابل العنقودية يستهدف مخيم خان الشيح يسفر عن ضحيتين وعدد "
 "من الجرحى

      

 
 

 قصف بقذائف الهاون يطال أحياء مخيم درعا جنوب سورية. 

  داخلية بين عناصر داعشحالة ترقب تسود مخيم اليرموك بعيد تصفيات. 

 األمن السوري يواصل اعتقال عائلة فلسطينية كاملة منذ ثالث سنوات. 

 للعام الخامس أزمة مياه مستمرة في مخيم خان دنون. 
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 ضحايا

جراء قصف الطائرات " عبدهللا صالح عيسى"، و"دمحم أبو ستة"قضى الالجئان الفلسطينيان 
 .الغربي الحربية مخيم خان الشيح بريف دمشق

 
 التطورات آخر

، وأصيب "عبدهللا صالح عيسى"، و"دمحم أبو ستة"قضى يوم أمس كل من الالجئين الفلسطينين 
عدد من المدنيين، جراء قصف الطيران الروسي السوري مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين 

 .بريف دمشق الغربي بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا  

االثنين طالت أطراف النهر في  –عة العمل، أن الغارة التي جرت ليلة األحد وأكد مراسل مجمو 
مخيم خان الشيح والمزارع المحيطة به، مما أسفر عن قضاء فلسطينيين من أيناء مخيم خان 
صابة أكثر من ثالثة مدنيين، مشيرا  أن الطيران الحربي استخدم القنابل العنقودية  الشيح وا 

 .فه للمخيمالمحرمة دوليا  في قص

هذا ويتعرض مخيم خان الشيح الذي يستقبل المئات من األسر النازحة من القرى والبلدات 
المجاورة منذ أيام عديدة للقصف بمختلف أنواع وصنوف األسلحة، ما أسفر عن وقوع العديد من 
الضحايا والجرحى باإلضافة إلى دمار كبير في منازل المدنيين، حيث طال القصف يوم 

التابعة لوكالة الغوث " بئر السبع"مناطق متفرقة من المخيم استهدف فيها مدرسة  92/2/9102
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بقذيفتي هاون، ما أدى لوقوع إصابات بين الطالب وعدد من الكوادر التدريسية في " األونروا"
المدرسة، فيما قصفت الطائرات الروسية والسورية وسط المخيم حيث تم استهداف منازل المدنيين 

مسجد الهدى بصاروخ أطلقته الطائرات، مما أدى لوقوع إصابات بين المدنيين بينهم إمرأة بجانب 
وطفلة وخلف دمارا  كبيرا  بالمنازل وخرابا  بالممتلكات، وحالة خوف شديدة بين األهالي وخاصة 

قصف النظام السوري سيارة إسعاف تقل عدد من جرحى  9102/  01/ 9األطفال، أما يوم 
 .(أبو علي)خان الشيح المدنيين، مما أدى إلى قضاء المسعف الفلسطيني دمحم علي أبناء مخيم 

 
وفي سياق غير بعيد، نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين 
جنوب سورية للقصف بعدد من قذائف الهاون، استهدفت مناطق متفرقة منه، تزامن ذلك مع 

 .السوري المخيم بالرشاشات الثقيلة، اقتصرت أضرارها على المادياتاستهداف قوات النظام 

ُيشار أن قوات النظام السوري استهدفت أول أمس مخيم درعا بقذائف الهاون مما أدى إلى قضاء 
صابة عدد من أبناء المخيم جراح بعضهم خطيرة" نسيم قويدر"الطفل الفلسطيني   .وا 

ك المحاصرين مخاوفهم بعد استنفار عناصر تنظيم في غضون ذلك، أبدى أبناء مخيم اليرمو 
أبو "داعش وانتشارهم في شوارع المخيم بحسب شهود عيان، وذلك بعد مقتل المدعو -الدولة 
األمير السابق لتنظيم الدولة في جنوب دمشق، بطلقات نارية من " أبو صياح فرامة"شقيق " جعفر

تهجم على " أبو جعفر"نباء أن المدعو ليلة أمس، حيث أفادت األ" البيومي"قبل شخص يدعى 
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شهاره السالح عليه إثر خالفات بينهما، وقال عدد من المحاصرين في المخيم أن  منزله وا 
اشتباكات قد تحصل بين عناصر التنظيم سيدفع األهالي إلى نزوح جديد ووقوع ضحايا في 

 .صفوفهم

في صفوف عناصر تنظيم الدولة وأكدت األنباء أن حي التضامن ومخيم اليرموك يشهد توترا  
المواليين ألبو صياح فرامة، حيث أغلقوا حاجز الريجة واستهدفوا منطقة الريجة المسيطر عليها 

األمير الجديد " أبو هشام الخابوري "من قبل جبهة فتح الشام بقذيفتي هاون، في تجاوز ألوامر 
د أن أحكم أبو صياح حصاره للتنظيم في جنوب دمشق، والذي فتح حاجز الريجة بشكل جزئي بع

 .على الريجة في فترة إمارته

 
وفي ساحة الريجة أول مخيم اليرموك، دارت اشتباكات عنيفة باألسلحة الثقيلة بين مقاتلي جبهة 
فتح الشام والتي تسيطر على المنطقة وقوات النظام السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية لها، 

 -ن كافة الجهات من قبل قوات النظام السوري وتنظيم الدولة علما  أن المنطقة محاصرة م
 .داعش

القيادة العامة  -يأتي ذلك وسط استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
يوما ، والماء ( 0921)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0911)على المخيم لليوم 

، فيما ارتفع عدد ضحايا الحصار والجوع ونقص الرعاية الطبية إلى يوما  على التوالي( 451)لـ 
 .ضحية( 084)
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وفي مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق تستمر أزمة المياه للعام الخامس على 
التوالي، حيث يشكوا األهالي من انقطاع الماء عنهم طيلة أيام األسبوع باستثناء يوم واحد، وقال 

( 211)المخيم إن األهالي تضطر إلى شراء الماء كل يومين في الحالة الوسطية بمبلغ أحد أبناء 
فيما يتهم األهالي مسؤولي المخيم ومؤسسة  ،ألف ليرة سورية 01ليرة سورية وبالشهر حوالي 
 .المياه بالتقصير في هذا الملف

وذلك بعد  وكانت مياه الشرب قد انقطعت في وقت سابق عن مخيم خان دنون بريف دمشق،
 .ورود أنباء عن اختالط مياه الشرب بمياه المجارير وحدوث تلوث كبير في شبكة المياه

انعدام للموارد المالية وانتشار البطالة و  يأتي ذلك في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها األهالي
 .وتواصل أحداث الحرب التي ألقت بظاللها السيئة على السكان

 

 6102أكتوبر –تشرين األول  3وأرقام حتى  إحصائيات فلسطينيو سورية

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

 .9105يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئا  فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .9102ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 42)أكثر من  •
القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

( 0921)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0911)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 084)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 451)يوما ، والماء لـ 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوما  على التوالي( 0152)
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يوما  بعد سيطرة مجموعات ( 0918)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .ارضة عليهالمع

 .من مبانيه%( 41)يوم النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 212)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا  مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


