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 "دمار هائل في منازل المدنيين إثر غارات جوية على مخيم خان الشيح"
      

 
 

 قضاء أحد مرتبات جيش التحرير الفلسطيني في ريف دمشق. 

  اليرموكقضاء أحد عناصر قوات الصاعقة خالل اشتباكات جرت في مخيم. 

 البدء بإعادة تأهيل الخدمات وإزالة الركام في السبينة تمهيداً لعودة األهالي. 

 توزيع بعض المساعدات الغذائية على العائالت النازحة من مخيم اليرموك جنوب دمشق. 

 هيئة فلسطين الخيرية تواصل تقديم خدماتها الطبية للعائالت النازحة من مخيم اليرموك. 

 

 

 

 

 



 

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

 

 ضحايا

من مرتبات " أحمد علي أحمد"قضى الالجئ الفلسطيني 
مرتبات جيش التحرير الفلسطيني خالل المواجهات 
المندلعة في ريف دمشق بين الكتائب المسلحة التابعة 
للمعارضة السورية، والجيش النظامي وجيش التحرير 
الفلسطيني، مما يرفع عدد الضحايا الذين قضوا من 

طيني والموثقين باالسم خالل مرتبات جيش التحرير الفلس
 .ضحية 61األيام الماضية إلى 

بحسب احصائيات مجموعة ( 681)في حين بلغت حصيلة ضحايا جيش التحرير الفلسطيني 
العمل، يستثنى منهم عناصر جيش التحرير الذين انشقوا عن الجيش وانضموا لمجموعات 

ن قضى منهم تحت التعذيب في قضوا خالل اشتباكات مع النظام، أوممو  المعارضة المسلحة
 .سجون النظام السوري 

أحد كوادر حزب البعث العربي االشتراكي قوات " سامر هاشم إبراهيم" كما قضى الفلسطيني
الصاعقة، جراء االشتباكات التي اندلعت في مخيم اليرموك أمس األول على محور بلدية 

 .اليرموك في شارع فلسطين بمخيم اليرموك المحاصر

ك أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وّثق حتى إلى ذل
 .فلسطينيًا سوريًا قضوا بسبب الحرب الدائرة في سورية( 3333)اليوم أكثر من 

 

 التطورات آخر

والمزارع المحيطة به من  ،استهدف الطيران الحربي محيط المدرسة الثانوية في مخيم خان الشيح
جهة المنشية، مما خلف دمارًا كبيرًا في الممتلكات والمنازل، وسبب حالة من الهلع والذعر بين 

 .المدنيين الذين يشتكون من استمرار استهداف المخيم رغم أنه خالي من السالح والمسلحين
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محيطه بمختلف أنواع يأتي ذلك في ظل تصاعد أعمال القصف المتكررة التي تستهدف المخيم و 
مدفعي يستهدف المنطقة بشكل متكرر، حيث يسجل بشكل و  األسلحة الثقيلة من قصف جوي 

 .شبه يومي استهداف المزارع والبلدات المحيطة بالمخيم بالبراميل والمتفجرة والقذائف المدفعية

هور األوضاع ُيذكر أن سكان مخيم خان الشيح يعيشون أوضاعًا إنسانية مزرية بسبب استمرار تد
األمنية في المزارع والمناطق المحيطة به، في ظل استمرار حواجز الجيش النظامي بإغالق 

 .الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة دمشق

 
إلى ذلك، قالت مصادر اعالمية متابعة ألخبار منطقة السبينة بريف دمشق، أن ورشات التنظيف 

والقنيطرة في بلدة السبينة بدأت العمل في السبينة لترحيل الدمار التابعة لمحافظتي ريف دمشق 
وفتح الطرقات بهدف إعادة األهالي إلى البلدة، ونشرت صوًرا قالت إنها من داخل البلدة أثناء 

وقالت تلك المصادر أن شركة كهرباء دمشق ستباشر  عملية إزالة الدمار وا عادة تأهيل الخدمات،
ضحى، وسوف تقوم أواًل بأعمال شد أسالك الكهرباء المقطوعة للتوتر عملها بعد عطلة عيد األ

المتوسط والعالي، بعد ذلك سوف تتم أعمال تركيب المحوالت مع دخول األهالي إلى السبينة، 
 .وستتم صيانة المدارس والعيادات الشاملة والمستوصف

در، أنه تم توجيه كتاب من قالت تلك المصا" االونروا"وفيما يخص أعمال وكالة الغوث الدولية 
" علي مصطفى"وزير اإلدارة المحلية إلى المدير العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

وهو بدوره سوف يتواصل مع وكالة الغوث الدولية من أجل البدء باألعمال المتعلقة بالوكالة، أما 
األمنية ستسمح لألهالي بالعودة بعد عودة األهالي إلى السبينة، نقلت تلك المصادر أن الجهات 

 .إحراز تقدم بإعادة تأهيل البنية التحتية للسبينة
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( 19148)يذكر أن أهالي مخيم السبينة لالجئين الفلسطينيين الواقع ضن البلدة، والبالغ عددهم 

سنوات،  3، نزحوا عن المخيم منذ 1161الجئًا فلسطينيًا حسب إحصاءات األونروا في عام 
ون أوضاعًا معيشية صعبة وارتفاع إيجارات المنازل وانتشار البطالة بينهم، مع العلم أن ويعان

العديد من شبان المخيم في المعامل الصناعية المحيطة ببلدة سبينة قبل إغالقها، ويواصل النظام 
 .61/66/1163منعه لألهالي بالعودة رغم سيطرته على البلدة بتاريخ 

من المخيم مدمر تدميرًا شبه كامل وتحديدًا % 81ان إلى أن أكثر من وتشير تقديرات شهود العي
المنطقة الممتدة من جامع معاذ بن جبل وحتى فرن المخيم المعروف بفرن األكراد، وهو مايشكل 

 .المدخل الغربي للمخيم

وفي جنوب دمشق، تواصل مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية لليوم الثالث على التوالي، بتوزيع بعض 
المساعدات الغذائية على العائالت الفلسطينية النازحة من مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة، 

إبريل  –على المخيم مطلع شهر نيسان " داعش"والتي أجبرت على ترك منازلها بعد سيطرة تنظيم 
 .الماضي 1163

ت النازحة من مخيم كما تستمر هيئة فلسطين الخيرية بتقديم خدماتها اإلغاثية والطبية للعائال
اليرموك إلى البلدات المجاورة يلدا، بيت سحم، ببيال، حيث عمل قسم الخدمات في الهيئة على 

تقديم ما يلزم من اإلسعافات و  ،"يلدا، ببيال"تعبئة المياه لالجئين الفلسطينيين النازحين الى مناطق 
حيث وصل عدد الوصفات  ،الكسورو  الجروحو  األولية للحاالت الطارئة الناجمة عن الحروق 
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وصفة طبية مجانًا خالل الشهر  6،111الطبية المقدمة خالل شهر أغسطس الماضي إلى 
 .الماضي

يذكر أن الالجئين الفلسطينيين من مخيم اليرموك والمتواجدين في المخيم والبلدات المجاورة له 
امي ومجموعات يعانون من أوضاع معيشية غاية بالقسوة وذلك بسبب استمرار الجيش النظ

يومًا، مع اإلشارة إلى أن ( 6618)القيادة العامة بمحاصرة المخيم منذ أكثر  –الجبهة الشعبية 
على " داعش"آالف العائالت اضطرت للنزوح عن منازلها في مخيم اليرموك بعد سيطرة تنظيم 

 .إبريل العام الماضي| المخيم مطلع شهر نيسان 

 

 6102/ سبتمبر –أيلول / 8/قام حتى وأر  إحصائيات 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)  •

 .1163يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .سوري في قطاع غزةالجئًا فلسطيني  (1000)  •
 .1161ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 14)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يوم، والماء لـ ( 6134)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 6618)لليوم 
 .ضحية( 681)لتوالي، عدد ضحايا الحصار يومًا على ا( 118)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 6136)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 6113)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه
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 .من مبانيه%( 11)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 886)حوالي : مخيم درعا •
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 : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )يق باستثناء طر 


