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استهداف مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بالقنابل الحارقة "
 "المحرمة دوليا  

 

 
 

 قضاء أحد أبناء مخيم خان دنون خالل القتال في سورية. 

  مخيم درعاقصف بالمضادات األرضية واألسلحة الثقيلة على أحياء. 

 في تركيا ( $011)في سورية و( $051)إيجارات المنازل تصل إلى : فلسطينيو سورية

 .ولبنان للشهر الواحد

 توزيع بعض المساعدات على العائالت الفلسطينية جنوب سورية. 
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 ضحايا

من أبناء مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين خالل " محمود فتحي صالح"قضى الشاب 
قتال إلى جانب قوات النظام السوري ضد مجموعات المعارضة المسلحة، ويرجح أنه مشاركته ال

قضى في المعارك الدائرة في خان الشيح بريف دمشق الغربي، علمًا أنه ثاني ضحية من أبناء 
ساعة ماضية إلى جانب جرح الجئين من أبناء المخيم في  27مخيم خان دنون يقضي خالل 

 .ق الغربيالمعارك الدائرة بريف دمش

مجموعات فلسطينية موالية للنظام و  يشار إلى أن لقاًء ضم ممثلين عن جيش التحرير الفلسطيني
السوري وما يسمى لجان دفاع وطني وممثلين عن الحرس الثوري اإليراني بهدف إرسال تعزيزات 

الدائرة عسكرية إلى جبهة الديرخبية بعد سقوط عدد كبير من قتلى قوات النظام في المعارك 
 .هناك

 

 آخر التطورات

األحد مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في الغوطة  –قصف الطيران الروسي ليل السبت 
حيث استهدف القصف محيط شارع نستلة، ما تسبب في  ،الغربية بالقنابل الحارقة المحرمة دولياً 

 .اندالع حرائق بمنازل المدنيين، اقتصرت األضرار على الماديات
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كما أفاد مراسل مجموعة العمل في ريف دمشق، أن طائرة مروحية قصفت مساء أمس األحد 
محيط مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي بأربعة براميل متفجرة تحوي 
مادة النابالم الحارقة والمحرمة دوليًا، تزامن مع قصف مدفعي تعرض له وسط المخيم وتم 

 .لماء الرئيسي بقذيفتين مدفعيتين اقتصرت أضرارهما على المادياتاستهداف خزان ا

أرض من نوع فيل على الحي الشرقي من مخيم خان الشيح  -وأكد مراسلنا سقوط صاروخ أرض 
لكن لم ينفجر، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط خان الشيح وسط ورود أبناء عن وقوع 

 .محاوالت اقتحام المنطقةخسائر في صفوف قوات النظام خالل 

هذا ويتعرض مخيم خان الشيح والمزارع والمناطق المتاخمة له منذ عدة أسابيع لقصف كثيف من 
قبل الطيران الروسي بالقنابل الفوسفورية والفراغية والعنقودية، حيث استهدف القصف المدارس 

سبب دمارًا كبيرًا في و  -بينهم أطفال ونساء -والمساجد ومشفى السالم، وخلف ضحايا وجرحى 
 .منازل المدنيين وممتلكاتهم

وعن الوضع اإلنساني في المخيم، أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية أن سكان 
مخيم خان الشيح يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية ومادة الخبز باإلضافة لمياه الشرب، 

ل الطريق الواصل بين خان الشيح وزاكية، مشيرًا إلى حيث كان الغذاء يدخل مسبقًا للبلدة من خال
أن الوضع المعيشي في المخيم ينذر بكارثة إنسانية حقيقية بسبب الحصار الخانق الذي يفرضه 

 .يومًا على التوالي 83النظام على المخيم منذ 

وفي سياق متصل، استهدفت قوات النظام السوري المتمركزة في درعا المحطة بالمضادات 
رضية واألسلحة الثقيلة وبشكل عنيف أحياء مخيم درعا، ودرعا البلد وطريق السد التي تسكنها األ

 .العديد من العائالت الفلسطينية وممن نزحوا من مخيم درعا، اقتصرت أضرارها على الماديات

الجدير بالتنويه أن سكان المخيم يعانون من أوضاع إنسانية غاية في الخطورة تتجلى في 
الجانبين الصحي والمعيشي، واستمرار قطع الماء عن المخيم، اضافة إلى أعمال القصف 
واالشتباكات المتكررة داخل المخيم، مما تسبب وفق إحصاءات غير رسمية بدمار حوالي 

 .من مبانيه وسقوط ضحايا(% 27)
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ما يتعلق إلى ذلك، تعترض الالجئين الفلسطينيين السوريين العديد من العقبات، خصوصًا في
بالوضع االقتصادي والمعيشي، حيث تشير االحصائيات إلى أن أكثر من ثلثي الالجئين 
الفلسطينيين قد هجروا من منازلهم بسبب القصف واالشتباكات المتواصلة كما هو الحال مع 
مخيم حندرات في حلب، أو بسبب الحصار المشدد على مخيماتهم كما هو الحال في مخيم 

أو بسبب تفريغها من سكانها وحصارها كما هو الحال مع مخيم السبينة بريف  اليرموك بدمشق،
 .دمشق

األمر الذي أجبر اآلالف من الالجئين على النزوح عن مخيماتهم إما إلى بلدات ومناطق مجاورة 
أو للهجرة إلى خارج سورية، ويشارك معظم مع هجروا من مخيماتهم باستثناء من وصولوا إلى 

مشكالت االقتصادية، والتي تتركز على ارتفاع إيجارات المنازل، حيث يصل أوروبا، في ال
في الشهر في ظل ( $057)إيجارات المنازل في بعض األماكن في دمشق وريفها إلى حوالي 

 .بأحسن األحوال$ 077دخل شهري للموظف ال يتجاوز ال 

شكل تلك المبالغ أعباء ، حيث ت($077)فيما يصل إيجار المنازل في لبنان وتركيا إلى حوالي 
غاية في الثقل على الالجئين الذين فقد معظمهم عمله الخاص أو وظيفته بسبب الحرب، 
باإلضافة إلى أن طول المدة أدت إلى صرف جميع الالجئين لما كانوا قد ادخروه في أيامهم 

 .السابقة
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 لجان عمل أهلي

مهجري "الالجئين الفلسطينيين من وزعت هيئة فلسطين الخيرية جنوب سورية مساعداتها على 
وتم توزيع مدافء ومادة الحطب وأغطية " درعا والمحافظات المقيمين في المزيريب وما حولها

 .عائلة 877شتوية، وشمل التوزيع 

الذي أطلقته هيئة فلسطين الخيرية بالتعاون مع مؤسسة " دفء الشتاء"يأتي ذلك ضمن مشروع 
الالجئين الفلسطينيين في محافظة درعا عمومًا ومناطق تجمع السراء، وتجدر اإلشارة إلى أن 

الالجئين الفلسطينيين خصوصًا، في مخيم درعا وتجمع المزيريب وجلين يعانون غيابًا تامًا 
 .لمقومات الحياة، وخاصة مع استمرار تعرض المنطقة لقصف قوات النظام السوري 

 
 6106/ نوفمبر –تشرين الثاني/ 6/إحصائيات وأرقام حتى  سورية فلسطينيو

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (05577) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (075577) •
لغاية " األونروا"فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة الجئ  (0777) •

 .7705يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (3777) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (0777) •
 .7700ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 27)أكثر من  •

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9?source=feed_text
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القيادة العامة  -ي ومجموعات الجبهة الشعبية استمرار حصار الجيش النظام: مخيم اليرموك •
يومًا، ( 0775)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0782)على المخيم لليوم 

 .ضحية( 077)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 252)والماء لـ 
منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم : مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي( 0777)
يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 0737)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 27)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 707)حوالي : مخيم درعا •
على التوالي، ( 82)م لليوم استمرار حصار الجيش النظامي على المخي: مخيم خان الشيح •

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

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


