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قصف يستهدف مخيم خان الشيح بريف دمشق الغربي يوقع إصابات "
 "بين المدنيين

 

 
 

 قضاء أحد أبناء مخيم خان دنون في ريف دمشق. 

 عودة بعض العائالت الفلسطينية النازحة إلى قدسيا بعد فتح الطريق. 

 عام من االعتقال اإلفراج عن فلسطينية من مخيم العائدين حمص بعد. 

  (1815) 6102قضوا داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية حتى أيلول. 
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 ضحايا

من أبناء مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين خالل المعارك " سهيل موسى علي"قضى الشاب 
وعات المعارضة المسلحة في منطقة دير خبية بريف الجارية بين قوات النظام السوري ومجم

 .دمشق الغربي، وهو من مرتبات الفرقة الرابعة

ال تضم في صفوفها الجئين و  ،ُيشار أن الفرقة الرابعة هي إحدى الفرق التابعة للجيش السوري 
ليها  فلسطينيين، لكن خالل أحداث الحرب تم تشكيل مجموعات موالية لها وتعمل تحت إمرتها وا 
ينتمي العديد من المقاتلين الفلسطينيين، ويتم إرسالهم إلى جبهات القتال مع مجموعات المعارضة 

 .المسلحة، حيث قضى العديد منهم وفي عدة محاور قتالية بعيدًا عن المخيمات الفلسطينية
 

 آخر التطورات

ستهدفت منازل أفاد مراسل مجموعة العمل، أن عربات الشيلكا التابعة لقوات النظام السوري ا
إصابات من  4مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي مما أدى إلى وقوع 

 .أبناء المخيم

 
كما تعرضت الحارة الشرقية من المخيم لسقوط قذيفة إال أنها لم تنفجر بحسب ما أفاد به مراسل 

غارات جوية مكثفة على  مجموعة العمل، ترافق ذلك مع شن الطيران الحربي الروسي والسوري 
المزارع والبلدات المحيطة بالمخيم استخدم فيها القنابل العنقودية المحرمة دوليًا، كما اندلعت 

 .اشتباكات عنيفة على أطراف المخيم
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 44يأتي ذلك في ظل الحصار المشدد الذي فرضه الجيش النظامي على مخيم خان الشيح لليوم 
ميع المواد الغذائية وحليب األطفال، كما يعاني أهالي المخيم من ما أدى إلى نفاد ج/ على التوالي

 .استمرار انقطاع الكهرباء واالتصاالت لفترات زمنية طويلة

إلى ذلك، أكد مراسل مجموعة العمل أن بعض العائالت الفلسطينية التي نزحت من منطقة قدسيا 
دخال المواد بدمشق عادت إلى منازلها، وذلك بعد فتح الطريق بين قدسيا  والعاصمة دمشق وا 

 .الغذائية والطحين وتشغيل المخابز في البلدة

وعبر العديد من الالجئين الفلسطينيين عن ارتياحهم جراء عودة الهدوء للمنطقة، مطالبين 
بعودتهم إلى مخيماتهم التي نزحوا منها وخاصة مخيم اليرموك الذي نزحوا عنه بعد قصف قوات 

 .حصار على أهله ومنعهم من الخروج والدخول إليهالنظام السوري وفرض 

 
وكانت قدسيا شهدت موجة نزوح كبيرة منها من قبل سكانها وأهالي اليرموك، وذلك بسبب تصاعد 
التوتر األمني والقصف الذي تعرضت له بلدة قدسيا في األونة األخيرة، واالشتباكات العنيفة التي 

 .موعات المسلحة التابعة للمعارضة السوريةاندلعت بين قوات النظام السوري والمج

ف عائلة فلسطينية الآ 6ألف نسمة من بينهم ( 052)يشار إلى أن عدد سكان البلدة يقدر بـ 
نازحة معظمها من مخيم اليرموك بدمشق، فيما قضى منهم عدد جراء قصف قوات النظام للبلدة 

 .بينهم أطفال ونساء
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من " رامية خليل صبحية"أمس عن الالجئة الفلسطينية  في غضون ذلك، أفرج األمن السوري يوم
 .أبناء مخيم العائدين في حمص، بعد اعتقال دام ألكثر من عام

ُيشار إلى أن أبناء مخيم العائدين في حمص يعانون من تضييقات كبيرة تمارسها عناصر المفرزة 
يش وتدقيق لهويات التابعة لألمن السوري، حيث تشن بين الحين واآلخر حمالت اعتقال وتفت

 .المارة وفرض أتاوات على أبناء المخيم، والذي يدفع األهالي للهجرة خارج البالد

وفي سياق آخر، أكدت اإلحصائيات الموثَّقة لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 
 .ضحية فلسطينية داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية( 8185)سقوط 

ر قائمة الضحايا، وذلك بسبب وبينت اإلحصائيات إلى أ ن مخيم اليرموك في دمشق تصدَّ
وسيطرة داعش عليه واستهداف  0284يوليو /المعارك التي شهدها والحصار المستمر منذ تموز

قوات النظام السوري واللجان األمنية الموالية له بمشاركة بعض الفصائل الفلسطينية والصراع 
 ."النصرة"ه، وال سيما داعش وفتح الشام الدائر بين الفصائل المسلحة في داخل

الجئًا، " 800" في المزيريب، ومخيم خان الشيح" 48"و ضحايا، 024فيما قضى في مخيم درعا 
" 58"شخصًا في مخيم السيدة زينب، وقضى " 15" في مخيم الحسينية، في حين توفي" 44"و

مخيم السبينة فقد سقط  أما فيآحرين من أبناء مخيم حندرات، " 46"من أبناء مخيم النيرب، و
الجئًا من  "02"من مخيم العائدين بحمص، و" 00"من أبناء مخيم جرمانا، " 05"و ضحية،" 52"

أشخاص من " 7"ضحايا من مخيم خان دنون، و" 82"أبناء مخيم العائدين حماة، فيما قضى 
 .ركن الدين بدمشقمن منطقة الذيابية بريف دمشق، والجئ في منطقة " 6"أبناء مخيم الرمل، و

الجدير ذكره أن عدد الالجئين الفلسطينين الذين قضوا منذ بداية األحداث في سورية وحتى اليوم 
 .ضحية، بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية( 4410)بلغ 
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 لجان عمل أهلي

وا في مخيم عين الحلوة بالتنسيق نفذت مجموعة من متطوعي معهد البرامج النسائية التابع لألونر 
مع لجنة فلسطينيي سورية في لبنان مشروع الحالقة المجانية لطالب مدرسة السموع، حيث شمل 

 .مشروع الحالقة الذي استمر أربعة أيام طالب المدرسة من صف األول حتى الصف الرابع

مدينة صيدا جنوب لبنان  ُيشار أن عدد العائالت الفلسطينية السورية داخل مخيم عين الحلوة في
 .عائلة( 706)يبلغ 

 
 6102/ نوفمبر –تشرين الثاني/ 3/إحصائيات وأرقام حتى  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)  •

 .0285يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا(8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة(1000)  •
 .0286ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 74)أكثر من  •
القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

( 8044)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 8044)لليوم العامة على المخيم 
 .ضحية( 842)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 754)يومًا، والماء لـ 
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 8217)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 8074)جميع األهالي عنه منذ حوالي نزوح : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 72)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 447)حوالي : مخيم درعا •
على التوالي، ( 44)استمرار حصار الجيش النظامي على المخيم لليوم : مخيم خان الشيح •

 .بينه وبين المناطق المجاورة له وانقطاع جميع الطرقات الواصلة
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


