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الطائرات الحربية تستهدف أطراف مخيم خان الشيح، ومدافع الهاون "
 "تستهدف مخيم النيرب

      

 
 

 قضاء أحد عناصر جيش التحرير الفلسطيني في بلدة حوش الفارة بالغوطة الشرقية 

  لالجئين الفلسطينيين" درعا"و" اليرموك"في مخيمي استمرار أزمة المياه 

 فلسطينيو سورية يعتصمون أمام مقر األونروا في مخيم البداوي 
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 ضحايا
، من "محمد علي منصور" قضى الفلسطيني

مرتبات جيش التحرير الفلسطيني، في بلدة 
حوش الفارة بالغوطة الشرقية، وذلك جراء 

المعارضة السورية االشتباكات المندلعة بين 
المسلحة من جهة، والجيش النظامي وجيش 
التحرير الفلسطيني واللجان الشعبية الموالية له 

 .من جهة أخرى

 

 آخر التطورات

شّنت الطائرات الحربية، يوم أمس، غارات جوية عنيفة استهدفت أطراف مخيم خان الشيح 
متاخمة له، فيما قال مراسل مجموعة لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق والمزارع والمناطق ال

إن الطيران الحربي نفذ أكثر من ست غارات استهدفت األطراف الشرقية من مخيم خان : "العمل
 .الشيح والمزارع المحيطة به مما خلف دمارًا كبيرًا في الممتلكات والمنازل

مختلف أنواع يأتي ذلك في ظل تصاعد أعمال القصف المتكررة التي تستهدف المخيم ومحيطه ب
حيث يسجل بشكل  ،األسلحة الثقيلة من قصف جوي ومدفعي يستهدف المنطقة بشكل متكرر

 .المتفجرة والقذائف المدفعيةو  شبه يومي استهداف المزارع والبلدات المحيطة بالمخيم بالبراميل
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سطينيين فيما أفاد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن مخيم النيرب لالجئين الفل
سقطت اثنتان منها على الشارع الرئيسي، وقذيفة قرب المركز  ،بحلب تعرض لسقوط ثالث قذائف

 .الثقافي دون أن تسفر عن وقوع اصابات بين المدنيين

يشار إلى أن موقع مخيم النيرب المالصق لمطار النيرب العسكري جعل منه موقع استراتيجي 
وقت سابق للقصف وإلطالق النار مما أدى إلى وقوع لطرفي الصراع في سورية، وقد تعرض في 

ضحايا في صفوف المدنيين، وسقط العديد من أبنائه بسبب انخراطهم في أحداث الحرب في 
 .سورية

وفي موضوع مختلف، يعاني أهالي مخيمي اليرموك ودرعا من استمرار انقطاع المياه عن 
مياه اآلبار االرتوازية لتأمين مياه الشرب منازلهم، مما دفعهم منذ فترات طويلة لالعتماد على 

ومياه االستخدام، بغض النظر عن صالحيتها لالستخدام، حيث أن مياه اآلبار أصبحت الخيار 
 .الوحيد المتاح ألبناء المخيمين

من جانبهم أكد خبراء لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي وسورية، أن بعض تلك اآلبار التي 
د تسبب أمراضًا في الكلى خصوصًا مع استمرار استخدامها لفترات طويلة، يعتمد عليها األهالي ق

 .حيث تحتوي على نسبة عالية من الرواسب، كما أنها ال تخضع ألي نوع من المعالجة الصحية

يذكر أن النظام السوري كان قطع مياه الشرب عن مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين منذ أكثر 
 .يوماً ( 748)ع المياه عن مخيم درعا منذ أكثر يومًا، في حين قط( 396)

حيث شارك فلسطينيو سورية في لبنان باالعتصام الذي نظم أمام مكتب  ،وباالنتقال إلى لبنان
مدير األونروا في مخيم البداوي لالجئين الفلسطينيين في طرابلس شمال لبنان، وذلك رفضًا 

شارك في  ،(الطبية والصحية واإلغاثية)الت افي جميع المج" األونروا"لتقليصات خدمات وكالة 
 .االعتصام عدد من الجمعيات األهلية والمدنية ولفيف من ابناء مخيم البداوي

( 758)الجدير ذكره أن عدد العائالت الفلسطينية السورية التي تقطن في مخيم البداوي يبلغ 
ن هربًا من الحرب الدائرة ألف عائلة فلسطينية سورية لجأوا إلى لبنا 21عائلة من أصل حوالي 

 .في سورية
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 6102/ أغسطس  –آب / 4/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 25588) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 415588) •
لغاية يوليو " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 3888) •

1825. 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 7888) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 2888) •
 .1823ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 89)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا ( 396)يوم، والماء لـ ( 2184)هرباء منذ أكثر من على التوالي، وانقطاع الك( 2246)
 .ضحية( 278)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

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

بعد سيطرة مجموعات يومًا ( 2277)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 88)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 748)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


