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برمياًل متفجرًا وحصار ( 91)بـ " مخيم خان الشيح"استهداف محيط "
 "على التوالي( 53)األهالي يدخل يومه الـ 

 

 
 

 قطع طريق إمداد مدينة حلب ومخيم النيرب. 

  سعيد الشهابي"األمن السوري يعتقل الناشط اإلغاثي". 

  حملة توعية صحية تستهدف أطفال الالجئين جنوب دمشق. 
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 آخر التطورات

أفاد مراسل مجموعة العمل في ريف دمشق، أن طائرات النظام السوري استهدفت مساء أمس 
براميل متفجرة، وسقطت  4محيط مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي بـ 

 .الشرقية للمخيمعلى المزارع 

في حين شنت المروحيات ليلة الجمعة غارات ليلية بالبراميل المتفجرة استهدفت المزارع المحيطة 
برمياًل متفجرًا، حيث سمعت أصوات االنفجارات بوضوح داخل ( 51)بمخيم خان الشيح بـ 

 .المخيم، ما أثار حالة من الهلع في صفوف األهالي

 
قيام حواجز الجيش الحكومي بإغالق جميع الطرقات الواصلة بين يأتي ذلك في ظل استمرار 

حيث يمنع إدخال  ،على التوالي 51المخيم ومركز العاصمة، وفرض حصار على المخيم لليوم 
اإلغاثية من أسواق المخيم، و  المواد اإلغاثية وأبرزها الطحين وحليب األطفال، ونفاد المواد الطبية

ألف مدني بسبب نقص التغذية ( 51)كارثة إنسانية في صفوف  وسط تحذيرات متكررة من وقوع
 .والرعاية الطبية

ُيذكر أن قوات النظام السوري سيطرت على كتيبة الدفاع الجوي الواقعة إلى الغرب من بلدة زاكية 
بريف دمشق، قبل نحو أسبوعين، وسيطرت في بداية الشهر الماضي على بلدة ديرخبية 

 .قتحام المنطقة المتبقية وسط قصف جوي ومدفعيالمجاورة، فيما يحاول ا

وفي شمال سورية، قطعت مجموعات المعارضة المسلحة شمال سورية طريق حلب األساسي 
الذي يمد حلب ومخيم النيرب بالبضائع والمواد المختلفة، وذلك بعد " خناصر -طريق أثريا "
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من جهة ومجموعات المعارضة اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي والمجموعات الموالية له 
 .المسلحة من جهة أخرى 

فيما عبر أبناء مخيم النيرب عن حالة قلق كبيرة جراء قطع الطريق والخوف من وقف دخول 
البضائع، مما ينذر بأزمة جديدة من ارتفاع أسعار المواد وانقطاع المحروقات وبعض المواد 

على الالجئين الفلسطينيين في حلب ومخيم الغذائية، األمر الذي سيزيد من األعباء المترتبة 
 .النيرب

خناصر طريق إمداٍد لقوات النظام، إذ يربط مناطق سيطرته في حلب بمدينة  -ويعد طريق إثريا 
حماة ومن ثم حمص فالعاصمة دمشق، ويشكل خط اإلمداد الوحيد للمدينة، وهو الشريان األوحد 

دينة حلب ومحافظات وسط البالد وجنوبها الذي يصل مناطق سيطرة قوات الجيش النظامي بم
 .وغربها

يشار أن المخيم يشهد حالة من عدم االستقرار واألمان بسبب توتر األوضاع األمنية في المناطق 
المتاخمة له، وأن موقع مخيم النيرب المالصق لمطار النيرب العسكري جعل منه موقع 

سابق للقصف وإلطالق النار مما  استراتيجي لطرفي الصراع في سورية، وقد تعرض في وقت
 .أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين

" سعيد الشهابي"وفي سياق آخر، اعتقلت قوات األمن السورية الناشط اإلغاثي الفلسطيني 
، "من أجل اليرموك اإلغاثية"المتطوع في جمعية نور لإلغاثة والتنمية، وأحد المنسقين لحملة 

ن أثناء مشاركته بالتحضير لقافلة مساعدات إغاثية متجهة للمنطقة حيث تم اعتقاله منذ يومي
 .الجنوبية في دمشق
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الجئ فلسطيني في سجونه، دون اإلفصاح عن " 5511"يذكر أن األمن السوري يعتقل أكثر من 
 .أماكن اعتقالهم أو سبب اعتقالهم أو حالتهم الصحية

وشباب منطقة ببيال الناشطين في غضون ذلك، قامت مجموعة من شباب مخيم اليرموك 
وبالتعاون مع الدكتور أبو عمر وكادر المشفى المدني الجراحي الطبي التطوعي حملة توعية 

 .صحية استهدفت إحدى المدارس الفلسطينية في المنطقة الجنوبية

وقام الفريق بالتحذير الفريق من أمراض القمل والجرب واليرقان إلضافة إلى التوعية الصحية 
( 511)حالة وتم الكشف عن ( 114)صة بالنظافة الشخصية والعامة، وعمل على فحص الخا

حالة برقشة او بداية جرب حسب تصريح ( 51)حالة مصابة بالقمل والسيبان بشكل واضح و
 .الدكتور، مؤكدين أن الحملة مستمرة لفحص أكبر عدد من األطفال وتقديم العالج المناسب

أجبرت آالف  1151نيسان | على المخيم المحاصر في إبريل  يذكر أن سيطرة تنظيم الدولة
الالجئين الفلسطينيين على ترك منازلها والنزوح إلى البلدات المجاورة، وذلك بعدما سهلت 

على المخيم المحاصر، فيما تواصل فوات األمن والنظام " داعش"مجموعات جبهة النصرة سيطرة 
عنه الماء والكهرباء وتمنع خروج أوعودة األهالي السوري حصارها على مخيم اليرموك وتقطع 

 .إليه
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 6192/ نوفمبر –تشرين الثاني/ 4/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) •

 .1151يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .1152ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 97)أكثر من  •
القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

( 5174)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 5151)على المخيم لليوم  العامة
 .ضحية( 571)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 911)يومًا، والماء لـ 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 5111)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 5111)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : ندراتمخيم ح •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 91)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 751)حوالي : مخيم درعا •
على التوالي، ( 51)استمرار حصار الجيش النظامي على المخيم لليوم : مخيم خان الشيح •

 .رقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة لهوانقطاع جميع الط
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


