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الف مدني في مخيم  21الطائرات الحربية السورية والروسية تهدد حياة أكثر من "
 "خان الشيح

      

 
 

 قضاء شاب فلسطيني وإصابة آخر خالل االشتباكات في حلب. 

  الشيح بريف دمشقتجدد القصف الجوي على محيط مخيم خان. 

 سقوط صاروخ على مخيم النيرب بحلب واقتصار األضرار على الماديات. 

  في سجون النظام السوري" نيراز سعيد"عام على اعتقال الناشط الفلسطيني. 

 

 

 

 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 ضحايا

خالل مشاركته القتال مع مجموعة لواء القدس " عبد الرحمن مصطفى"قضى الشاب الفلسطيني 
 .السوري شمال حلبالموالية للنظام 

وذلك في المواجهات التي تخوضها المجموعة إلى جانب قوات النظام السوري ضد مجموعات 
المعارضة المسلحة، فيما أفادت مصادر اعالمية مقربة من مجموعة لواء القدس إصابة الشاب 

 .في يده وهو أحد عناصر اللواء على جبهة محيط حندرات" دمحم محمود نجيب"الفلسطيني 

 
يتكون من ثالثة كتائب مسلحة بكافة األسلحة الخفيفة والمتوسطة " لواء القدس"يشار إلى أن 

عنصر، ويضم هذا اللواء ( 0033)والثقيلة، ويقدر عدده بحسب تقارير غير رسمية بأكثر من 
 ريفها الغربيو  مقاتلين من مدينة حلبو  الجئين فلسطينيين من مخيمات النيرب وحندرات والرمل

القمصان السود، ويقدر عدد المقاتلين الفلسطينيين فيه بأقل من و  كتيبة الشبح األسودو  اليالشمو 
 .مقاتل( 033)

 

 التطورات آخر

آالف طفل في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في  0ألف مدني بينهم  21يعيش نحو 
ظل أوضاع إنسانية صعبة، وهم معرضون وبشكل يومي للقصف بالطائرات والبراميل المتفجرة 
صابات بينهم في ظل  وقذائف الهاون، ويزداد وضع األهالي في المخيم سوءًا مع وقوع ضحايا وا 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

المراكز الطبية المتبقية في المخيم، وهم بحاجة للرعاية الطبية واإلسعافات قصف المشافي و 
دخال المساعدات اإلنسانية  .وا 

 
وفي السياق ذاته، جددت يوم أمس مروحيات الجيش النظامي السوري استهدافها لمحيط مخيم 

 .على األقل خان الشيح بالبراميل المتفجرة، حيث استهدفت المزارع المجاورة ببرميلين متفجرين

يأتي ذلك في ظل استمرار حواجز الجيش النظامي بإغالق جميع الطرقات الواصلة بين المخيم 
األمر الذي تسبب بتفاقم األزمات الطبية والمعيشية داخل المخيم، علمًا " دمشق"ومركز العاصمة 

المخيم  الجئين من أهالي( 0)أن المخيم كان قد تعرض يوم أمس لغارات عنيفة تسببت بقضاء 
 .باإلضافة إلى العديد من الجرحى

يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد أصدرت بيانًا سابقًا، طالبت فيه 
الحكومة السورية بكسر الحصار المفروض على المخيم وفتح الطرق والسماح الفوري للطواقم 

ت والخدمات الطبية اإلسعافية الالزمة الطبية بالدخول إلى المخيم النقاذ الجرحى وتقديم المعونا
ودعت المجتمع الدولي للقيام بالدور المنوط به في حفظ السلم واألمن الدوليين والضغط على 
أطراف الصراع في سورية لتحييد المخيمات الفلسطينية وتقديم الحماية لالجئين الفلسطينيين داخل 

بل الوكالة الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين المخيمات باعتبارها مخيمات لجوء معترفًا بها من ق
 .الفلسطينيين األونروا



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

وفي شمال سورية تعرض مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب لقصف صاروخي، حيث 
 .سقط أحد الصواريخ على أرض زراعية في المخيم واقتصرت األضرار على الماديات فقط

للمخيم اندالع اشتباكات ليلية عنيفة بين مجموعات المناطق المجاورة و  في حين شهدت األحياء
المعارضة السورية المسلحة وقوات الجيش النظامي على جبهتي عزيزة والشيخ لطفي والشيخ 

يذكر أن المخيم يخضع لسيطرة قوات النظام السوري مدعومة بعناصر من لواء القدس  ،سعيد
 .الموالي له

دون " نيراز سعيد"لها للمصور الفوتوغرافي الفلسطيني إلى ذلك تواصل قوات األمن السوري اعتقا
معرفة مصيره وأسباب اعتقاله، حيث داهمت مجموعة أمنية سورية مكان إقامته بتاريخ 

واقتادته إلى أحد األفرع األمنية في العاصمة دمشق، على الرغم من تلقيه وعود  1/23/1320
 .أو مالحقته الى أن تم مداهمة مكان اقامتهمن النظام السوري قبل خروجه بأنه لن يتم اعتقاله 

 
داعش إليه حيث تلقى  -وكان نيراز قد غادر مخيم اليرموك المحاصر فور اقتحام تنظيم الدولة 

تهديدات عدة بالقتل إضافة إلى عدد من الناشطين المدنيين السلمين في المخيم، والذين وثقوا 
خيرة ما أجبره على الخروج الى دمشق والتواري االحداث التي عاشها المخيم خالل السنوات األ

 .عن األنظار

قد حصل على العديد من الجوائز ألعماله الفنية التي وثقت مراحل الحصار " نيراز سعيد"وكان 
الملوك "ألفضل صورة صحفية عن صورة ( األونروا)على مخيم اليرموك، أبرزها جائزة وكالة 
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والذي حصل على العديد من الجوائز الدولية، " ليرموكرسائل من ا"، باإلضافة فيلم "الثالثة
 .وشاركت صوره في معرضين بمدينة القدس المحتلة ورام هللا

لى اآلن تتكتم األجهزة االمنية السورية عن مصير المعتقلين الفلسطينيين وأعدادهم في سجونها  ،وا 
قضوا تحت ( 201)و معتقل( 2231)فيما وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا منهم 

 .التعذيب في السجون السورية

 

 1122/ أكتوبر –تشرين األول / 7/وأرقام حتى  إحصائيات فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 20033) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 215033) •
 لغاية" األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0333) •

 .1320يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 0333) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 2333) •
 .1320ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 91)أكثر من  •
القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

( 2100)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2139)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 209)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 909)يومًا، والماء لـ 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 2303)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 2101)هالي عنه منذ حوالي نزوح جميع األ: مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 93)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 123)حوالي : مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •
 .استمرار األزمات االقتصادية فيها

استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : يم خان الشيحمخ •
 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


