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الجيش النظامي يستهدف مخيم خان الشيح بريف دمشق بقذيفتي "
 "هاون

      

 
 

 تنظيم الدولة يفجر أحد أنفاقه في مخيم اليرموك وسط استمرار اشتباكاته مع النصرة. 

  تصاعد النزاع المسلح في سورية"فلسطينيين بسبب األونروا تستنكر قضاء الجئين" 

  طفل من أبناء مخيم اليرموك وأبناء البلدات ( 044)جفرا تقدم برنامج دعم نفسي ألكثر من

 المجاورة له جنوب دمشق
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 آخر التطورات

في بيان صحفي نشرته " األونروا"استنكرت وكالة 
على موقعها على شبكة اإلنترنت ما سمته بـ 

، وبحسب البيان "تصاعد النزاع المسلح في سورية"
قد أدى في األيام الماضية إلى " النزاع المسلح"فإن 

الجئين فلسطينيين في مدينة حلب شمال " مقتل"
مخيم خان البالد، باإلضافة إلى تعرض الجئين في 

 .لسالمتهمتهديد وبشكل خطير "الشيح إلى 

األونروا ال تزال تشعر بالقلق "وأضاف البيان إلى أن 
البالغ حيال خطر تعرض الجئي فلسطين والمدنيين اآلخرين في سائر أرجاء سورية للقتل 

 .واإلصابة بجروح خطيرة

ومن أجل .ين لتلك المخاطروتكرر الوكالة طلبها لكافة األطراف باالمتناع عن تعريض المدني
حماية أرواح المدنيين، فإنه من الضروري لكافة األطراف أن تحترم التزاماتها المنصوص عليها 

 ".في القانون اإلنساني الدولي والتقيد بها

وفي سياق متصل، أفاد مراسل مجموعة العمل، أن الجيش النظامي المتمركز في تلة الكابوسية 
لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي، بقذيفتين سقطت إحداهما استهدف مخيم خان الشيح 

في القسم الشرقي واألخرى في محيط جامع الرضا، وأصيب على إثرها رجل مسن اصابة طفيفة 
في الرأس جراء تناثر الزجاج والشظايا، وسبب خرابًا بالممتلكات، كما أطلقت عربة الشيلكا 

 .رانها باتجاه مزارع خان الشيح الغربيةالمتمركزة على أوتستراد السالم ني

ويشكل موقع الجيش النظامي على تلة الكابوسية بريف دمشق الغربي هاجسًا مؤرقًا لالجئين 
الفلسطينيين في مخيم خان الشيح، فموقعها المرتفع جعلها تطل على المخيم وغيره من المناطق 

ى الهاون وسالح الشيلكا المضاد بشكل كامل مما جعله محط استهداف من قذائف الدبابات إل
 .للطائرات
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ويشير أبناء المخيم أنه لم يبق ناحية في المخيم أو بيت أو شارع إال أصابه أذًى من تلك التلة، 
علمًا أن مجموعات المعارضة المسلحة حاولت أكثر من مرة استهداف الموقع العسكري إال أن 

جموعات المعارضة التخفيف من آثارها بحسب لكن استطاعت م ،محاوالت اقتحامه باءت بالفشل
أبناء المنطقة من خالل استهداف الدبابة المتواجدة عليها واستهداف أحد المدافع الموجودة، 
ويشاهد أبناء المخيم والمنطقة حتى اآلن مدفعين عليها مع وجود دبابة وعربة من نوع بي ام بي 

 .عليها باإلضافة لعدد من الجنود

ضحية من الالجئين الفلسطينيين في مخيم خان ( 361)العمل وثقت أسماء  يشار أن مجموعة
 .الشيح قضى أكثرهم بقصف الطائرات ومدفعية الدبابات والهاون المتمركزعلى تلك التلة

 31داعش أول أمس نفقًا تابعًا له على محور شارع الـ  -في غضون ذلك، فجر تنظيم الدولة 
اليرموك المحاصر، بعدما تم كشفه من قبل عناصر جبهة بالقرب من مربع الشتات في مخيم 

النصرة حتى ال يتمكن عناصر الجبهة من استخدامه في معاركها مع التنظيم، حيث يشهد محور 
مناوشات متقطعة بين جبهة النصرة وتنظيم الدولة في محاولة من األخير بسط  31شارع الـ 

 .سيطرته على الشارع بشكل كامل

من داخل المخيم أفادوا، أن عناصر التنظيم باشروا بحفر أنفاق بين األبنية وكان شهود عيان 
كتائب البراق،  –السكنية في المناطق الخاضعة لسيطرة جبهة النصرة وحركة أبناء اليرموك 

حفر " والنصرة" داعش"تمهيدًا لتفخيخها وتفجيرها، فيما يواصل التنظيمان المتصارعان في المخيم 
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فتح الجدران في محاوالتهم المستمرة للسيطرة على مناطق وأبنية سكنية بعيدًا عن منازل األهالي و 
 .رصاص القناصة

يومًا في ( 07)تتواصل منذ أكثر من " جبهة النصرة"و" داعش -تنظيم الدولة"يذكر أن اشتباكات 
معظم أحياء مخيم اليرموك، أدت إلى قضاء وجرح عدد من المدنيين وتضييق الخناق عليهم 

قييد حركتهم لجلب احتياجاتهم األساسية اليومية، مع اإلشارة إلى أن قوات النظام السوري وت
على ( 3701)مدعومة بمجموعات فلسطينية موالية لها تحاصر مخيم اليرموك منذ حوالي 

يومًا على التوالي، بشكل تام ( 611)يومًا، والماء لـ ( 3317)التوالي، وتقطع عنه الكهرباء منذ 
 .دخال الطعام والدواء إليه كما تمنع أهله من الدخول أو الخروج عبر مدخله الرئيسيوتمنع إ

 
 لجان عمل أهلي

طفاًل ( 077)يقوم فريق الدعم النفسي في مؤسسة جفرا جنوب العاصمة دمشق، بتوعية أكثر من 
 من أبناء مخيم اليرموك النازحين من المخاطر التي ربما تواجههم، وتحاول في البحث عن
المواهب والقدرات لدى االطفال لمحاولة تطويرها، ويعمل الفريق على ترفيه األطفال من خالل 

طأة المعاناة على أبناء مخيم و  المسابقات واأللعاب وتوزيع الجوائز في محاولة منهم في تخفيف
 .اليرموك وأبناء البلدات المجاورة له

نتهاكات جسيمة من اعتقاالت تقوم بها يشار إلى تعرض أطفال وفتية المخيمات الفلسطينية ال
األجهزة األمنية السورية بحقهم، أدى إلى سقوط العشرات منهم ضحايا جراء الجوع ونقص العناية 

 .القصف والقنصو  الطبية
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 6102/ حزيران ــ يوينو/ 9/وأرقام حتى  إحصائيات  فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 31177) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (005177) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6777) •

 .0731يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 0777) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 3777) •
 -سمبرألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية دي( 03.0)أكثر من  •

 .0731كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 3317)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 3701)لليوم 
 .ضحية( 300)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 611)

النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 100)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 3310)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه
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 .من مبانيه%( 07)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 011)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات  •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


