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 "غارات جوية تستهدف أطراف ومحيط مخيم خان الشيح بريف دمشق"

      

 
 

  بالبراميل المتفجرة يضاعف المخاوف على مصير آالف الفلسطينيين " الهامة"استهداف

 ."قدسيا"في 

  منازل المدنيين في مخيم النيرب بحلبقصف بقذائف الهاون يستهدف. 

 مخيم اليرموك يشهد اندالع اشتباكات وقصف ليلي متقطع. 
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 آخر التطورات

( 7)أكد مراسل مجموعة العمل في مخيم خان الشيح بريف دمشق، قيام الطائرات الحربية بشن 
أضرار مادية كبيرة فيه غارات استهدفت أطراف المخيم والمزارع المحيطة فيه ما أدى إلى وقوع 

 .باإلضافة إلى اندالع حرائق هائلة في الحقول المجاورة

وأشار إلى تعرض أحد المنازل في شارع السعيد للقصف خالل سلسلة من الغارات الجوية التي 
 .استهدفت أطراف ومحيط المخيم

 
رات الحربية يذكر أن المخيم والقرى المجاورة له تتعرض الستهداف جوي مكثف من قبل الطائ

السورية والروسية، استخدم فيها القنابل العنقودية والفوسفورية، وذلك بالتزامن مع قيام حواجز 
الجيش النظامي بقطع جميع الطرق الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة، ما أدى إلى نقص 

 .حاد بالمواد األساسية والخدمات الطبية

الف عائلة فلسطينية سورية نزحت إلى بلدة آ( 8)وفي موضوع مختلف، يعيش ما يزيد عن 
في ريف دمشق هربًا من الحصار والقصف الذي استهدف مخيماتها في دمشق، حالة من " قدسيا"

 .المجاورة" الهامة"القلق والذعر وذلك بسبب ارتفاع حدة األعمال العسكرية التي تستهدف بلدة 

استهدافها بالقذائف والبراميل المتفجرة والتي حيث تشهد المنطقة توترًا غير مسبوق وذلك بسبب 
 .مساء األمس" الهامة"كان آخرها أربعة براميل على األقل استهدفت 
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األمر الذي أدى إلى موجة نزوح كبيرة باتجاه البلدة، يأتي ذلك وسط مخاوف من امتداد األعمال 
خصوصًا مع  ،نيين للخطرمما يعرض اآلالف من الالجئين الفلسطي" قدسيا"العسكرية لتطال بلدة 

النقص الحاد بالمواد والخدمات لطبية نتيجة تشدد الحصار الذي تفرضه حواجز الجيش النظامي 
 .على البلدة

 
يجدر التنويه أن بلدتي الهامة وقدسيا يخضعان لسيطرة مجموعات المعارضة السورية المسلحة 

 .وتتعرضان للقصف والحصار بشكل متكرر

حيث تعرضت منازل المدنيين في مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين  وباالنتقال إلى حلب
للقصف بقذائف الهاون، يوم أمس، حيث سقطت إحداها على منزل أحد الالجئين هناك 

 .واقتصرت األضرار على الماديات

من جانبه أكد مراسل مجموعة العمل أن القذائف التي سقطت على المخيم كانت نتيجة 
ة التي اندلعت في وقت سابق على جبهة عزيزة وحي كرم الطراب والشيخ لطفي االشتباكات العنيف

المتاخمة للمخيم، بين المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية من جهة، والجيش النظامي 
 .ومجموعة لواء القدس من جهة أخرى 

ألمنية في المناطق يشار أن المخيم يشهد حالة من عدم االستقرار واألمان بسبب توتر األوضاع ا
 .المتاخمة له
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أما في دمشق، فقد شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق، ليل 
أمس، اندالع اشتباكات عنيفة بين المجموعات الفلسطينية المسلحة من جهة، والجيش النظامي 

 .والفصائل الفلسطينية الموالية له من جهة أخرى 

هات في منطقة المحكمة وساحة الريجة، ترافق ذلك مع قصف المخيم بعدد من تركزت المواج
يفرض " داعش"قذائف الهاون لم تسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين، إلى ذلك ال يزال تنظيم 

من أحياء وحارات اليرموك، فيما يستمر الجيش السوري النظامي % 77سيطرته على حوالي 
عة له بفرض حصار مشدد على مخيم اليرموك منذ أكثر من والمجموعات الفلسطينية التاب

 .يومًا على التوالي( 0077)

 
 6102/ أكتوبر –تشرين األول / 4/إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو سورية 

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

 .0702يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .0702ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 77)أكثر من  •
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القيادة العامة  -لشعبية استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة ا: مخيم اليرموك •
يومًا، ( 0022)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0071)على المخيم لليوم 

 .ضحية( 087)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 722)والماء لـ 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .مًا على التوالييو ( 0727)
يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 0017)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 77)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 777)حوالي : مخيم درعا •
نسبيًا مع الوضع هادئ : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


