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ضحايا وعدد من ( 3)قصف بالقنابل العنقودية على مخيم خان الشيح يسفر عن "
 "الجرحى

      

 
 

 الجئ فلسطيني من مخيم درعا يقضي إثر النقص الحاد بالخدمات الطبية. 

  حلب الشمالي الشرقيقضاء فلسطيني جراء القصف على ريف. 

 تجدد القصف على مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية. 

 توتر في مخيم خان دنون بعد تصاعد العمليات العسكرية في محيطه. 
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 ضحايا

نتيجة الحصار وتدهور حالته وعدم توفر ( أبو أمير" )دمحم الصوفي" قضى الالجئ الفلسطيني
 .مخيم درعا وارتفاع أسعار األدوية الالزمة لعالجهالعالج والعناية الطبية داخل 

الجدير بالتنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا بسبب الحصار ونقص الرعاية الطبية 
وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي  ،ضحية 981بلغ حوالي 

 .سورية

من أبناء مخيم النيرب متأثرًا بجراحه، جراء القصف " عمر شلبي" فيما قضى الالجئ الفلسطيني
الذي استهدف مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، علمًا أن الشلبي كان قد نزح منذ قرابة 
أربع سنوات إلى مدينة الباب فرارًا من الحصار الذي فرض على مخيم النيرب حينها من قبل 

 .قوات المعارضة السورية المسلحة

" 3333"عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا خالل الحرب الدائرة في سورية بلغ  يذكر أن
 .الجئ، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 

 التطورات آخر

تعرض مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف 
دمشق الغربي لقصف جوي ومدفعي جديد ما أدى 

ضحايا وعدد من الجرحى، وفي  3إلى وقوع 
التفاصيل قال مراسل مجموعة العمل بريف دمشق، 
أن الطيران الحربي الروسي والسوري شّن فجر أمس 
غارات جوية استهدفت القسم الشرقي منه بصواريخ 

ملة بالقنابل العنقودية، ما أدى لقضاء الطفلة مح
البالغة من العمر عام ونصف، وسقوط عدد " إسراء"
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من الجرحى بين صفوف المدنيين، واندالع حريق في إحدى منازل المخيم، كما خلف القصف 
 .دمارًا كبيرًا بمنازل المدنيين

ة الغربية والشرقية كما تعرض المخيم يوم أمس لقصف مدفعي وصاروخي عنيف، طال الحار 
دمحم " منه، حيث استهدف القصف جامع الهدى وسط المخيم، أسفر عن قضاء الالجئ الفلسطيني

، بعد استهداف الطيران الحربي الروسي والسوري الحارة الغربية من مخيم (أبو نضال" )حسين
لمدنيين خان الشيح بصاروخ غراد، وشاب نازح من بلدة داريا وأدى إلى وقوع إصابات بين ا

وصفت إصاباتهم بالمتوسطة، كما خلف حالة من التوتر والهلع بين سكانه الذين يعانون من 
 .استمرار األزمات المعيشية، جراء تدهور األوضاع األمنية في المناطق والمزارع المتاخمة للمخيم

 
أن سكان وعن الوضع اإلنساني في المخيم، أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية 

مخيم خان الشيح يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية ومادة الخبز باإلضافة لمياه الشرب، 
 .حيث كان الغذاء يدخل مسبقًا للبلدة من خالل الطريق الواصل بين خان الشيح وزاكية

وري وأشار إلى أن الوضع المعيشي في المخيم ينذر بكارثة إنسانية حقيقية بسبب قيام النظام الس
بقطع جميع الطرقات المؤدية إلى منطقة خان الشيح، بهدف فرض الحصار الخانق على المنطقة 

 .مما يؤدي إلى فرض شروطه على غرار ما حصل في منطقة داريا
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الجدير بالتنويه أن األيام واألسابيع الماضية شهدت تصاعدًا متسارعًا بحدة وحجم الغارات الجوية 
شيح، والتي أسفرت عن العشرات من الضحايا والجرحى من سكان التي استهدفت مخيم خان ال

المخيم والعائالت النازحة إليه هربًا من القصف والبراميل المتفجرة التي تستهدف القرى والبلدات 
 .المجاورة للمخيم

في غضون ذلك، تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية لقصف مدفعي استهدف 
المخيم اقتصرت أضرارها على الماديات، في حين تعرضت أحياء درعا البلد مناطق متفرقة من 

وحي طريق السد والتي تقطنها عدد من العائالت الفلسطينية لقصف مدفعي وصاروخي فيما 
ألقت الطائرات اسطوانة متفجرة مما أحدث خرابًا في المنازل وأثار حالة خوف وفزع بين 

 .المدنيين

 
ن العائالت الفلسطينية وممن نزحوا من مخيم درعا تقطن في منطقة البلد يشار إلى أن العديد م

وحي طريق السد المجاور، ويعاني الالجئون جنوب سورية أوضاعًا معيشية وأمنية صعبة، فيما 
يعاني من تبقى من الالجئين داخل مخيم درعا أوضاعًا إنسانية غاية في الخطورة تتجلى في 

يوم، اضافة إلى أعمال  101)واستمرار قطع الماء عن المخيم منذ الجانبين الصحي والمعيشي، 
القصف واالشتباكات المتكررة داخل المخيم، مما تسبب وفق إحصاءات غير رسمية بدمار 

 .من مبانيه وسقوط ضحايا(% 00)حوالي 

 إلى ذلك، أفادت األنباء الواردة بريف دمشق، أن اشتباكات عنيفة تدور بين الحين واآلخر بين
قوات النظام ومجموعات المعارضة المسلحة في المزارع المحيطة بمخيم خان دنون وأصوات 
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قصف مدفعي عنيف تسمع في المخيم، في حين وصلت بعض طلقات االشتباكات إلى منازل 
األهالي في المخيم، مما أثار حالة توتر كبير وقلق بين الالجئين الفلسطينيين والخوف من اشتداد 

 .واالشتباكات في منطقتي الدرخبية والمقيلبية المتاخمتان للمخيموتيرة القصف 

في حين تواردت األنباء عن انتشار عدد من مقاتلي مخيم خان دنون المشاركين في مجموعات 
 .موالية للنظام وتطويق محيط المخيم في محاولة لتأمينه

القتصادية الصعبة يذكر أن سكان مخيم خان دنون يعانون من فراغ إغاثي في ظل الظروف ا
التي يعيشونها، وذلك جراء عدم وجود جمعيات خيرية أو لجان عمل أهلي داخل المخيم نتيجة 
التضييق األمني من قبل قوات النظام عليها وحملة االعتقاالت التي طالت العديد من الناشطين 

مدون على المساعدات اإلغاثيين فيها، ويعتبر األشد فقرًا بين المخيمات الفلسطينية في سورية يعت
بين الفينة ( األونروا)اإلغاثية التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين و  المالية

 .واألخرى 

 

 6106/ أكتوبر –تشرين األول / 6/وأرقام حتى  إحصائيات فلسطينيو سورية

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

 .5092يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .5093ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 01)أكثر من  •
القيادة العامة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

يومًا، ( 9530)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 9503)على المخيم لليوم 
 .ضحية( 980)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 023)والماء لـ 
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لي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األها: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 9021)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 9529)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 00)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 101)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : الرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب و  •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


