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تجدد القصف على مخيم خان الشيح بالقنابل الحارقة وسط تحذيرات من نقص "
 "الحليب وأدوية األطفال

      

 
 

 قضاء الجئ فلسطيني جراء المعارك الدائرة في حلب. 

 الشيح دعوة لالعتصام في اليونان مع مخيم خان. 

 الفلسطينيون السوريون في اليونان يجددون مناشدتهم لحل مأساتهم. 

  مهاجراً قبالة السواحل اليونانية( 131)إنقاذ. 

 اعتقال أحد أبناء مخيم النيرب في حلب. 
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 ضحايا

خالل مشاركته القتال إلى جانب قوات النظام " أحمد حميد عبد هللا" قضى الالجئ الفلسطيني
 .المعارك الدائرة ضد قوات المعارضة السورية المسلحة في حلب شمال سوريةالسوري في 

إلى ذلك أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وّثق حتى 
 .فلسطينيًا سوريًا قضوا بسبب الحرب الدائرة في سورية( 6633)اليوم 

 
 التطورات آخر

االثنين مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في الغوطة  –األحد قصف الطيران الروسي ليل 
الغربية بالقنابل الحارقة المحرمة دوليًا، حيث استهدف القصف بناء مشفى السالم المتوقف عن 

 .العمل، ما تسبب في اندالع حرائق هائلة بمنازل المدنيين
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له منذ عدة أسابيع لقصف كثيف من هذا ويتعرض مخيم خان الشيح والمزارع والمناطق المتاخمة 
قبل الطيران الروسي بالقنابل الفوسفورية والفراغية والعنقودية، حيث استهدف القصف المدارس 

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

حارقة هي نوع من القنابل يصمم من أجل إحداث الحرائق عند إلقائها الجدير بالتنويه أن القنبلة ال
على الخصم في المعارك العسكرية، حيث يستخدم في القنابل الحارقة مواد كيميائية صعبة 

 .اإلطفاء مثل النابالم والثرميت ومسحوق المغنسيوم وثالثي فلوريد الكلور والفوسفور األبيض

طفل من أبناء مخيم خان الشيح من فقدان حليب " 6333"في غضون ذلك، يعاني أكثر من 
األطفال وحقهم بالرعاية الصحية، ونقص حاد بالخدمات الطبية، بسبب ما لحق من أضرار 
مروعة ببنية قطاع الصحة التحتية، في المخيم، واستمرار توقف عمل جميع المشافي القريبة من 

 .المخيم عن العمل

باستثناء .المراكز الصحية في المخيم وأصبحت خارج الخدمةفقد دمرت أو تضررت جميع 
الذي اقتصر على تقديم الخدمات االستشارية، وكذلك نتيجة الحصار ( األونروا)مستوصف 

 .3306الجزئي الذي فرضه النظام السوري على مخيم خان الشيح منذ عام 

أن ثالثة  3303مايو  -ارأي 01وبدورها قالت منظمة إنقاذ األطفال للمعونات اإلنسانية يوم 
ألف مواطن فلسطيني سوري يواجهون أزمة إنسانية متصاعدة بمنطقة  03آالف طفل من بين 

خان الشيح التي تحاصرها قوات النظام السوري من كل الجوانب مع إغالق آخر الطرق المؤدية 
 .إلى المنطقة بقذائف المدفعية ورصاص القناصين

ي سوريا سونيا خوش إنه ورغم الهدنة المعلنة على نطاق البالد وقالت رئيسة برنامج المنظمة ف
يعيش الناس في رعب من الحصار والقصف، مضيفة أن المنظمة أبلغت أن معظم مخزونات 
األدوية والوقود والدقيق قد أوشكت على النضوب، وأن أسعار األغذية قد تضاعفت خالل األيام 

 .األخيرة
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أتي لتضاف إلى سلسلة من األزمات المعيشية التي يعاني منها ُيشار إلى أن األزمة الصحية، ت
أهالي المخيم، أبرزها غياب الخدمات اإلغاثية، وانقطاع الطرقات الواصلة بين المخيم والعاصمة 

 .دمشق
وفي السياق ذاته، دعا الالجئون الفلسطينيون في اليونان للمشاركة في االعتصام التضامني مع 

ين الفلسطينيين في سورية، ووقف القصف الروسي السوري ورفع الحصار مخيم خان الشيح لالجئ
ألف الجئ فلسطيني وسوري في المخيم، وأعلن المنظمون أن االعتصام سيقام  03عن أكثر من 

في  06/03/3303في العاصمة اليونانية أثينا في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس 
 ".أموونيا"ساحة 

جاليات الفلسطينية تنشط في الدول األوروبية من خالل اإلعتصامات والمعارض يشار إلى أن ال
الفنية والمؤتمرات والندوات في محاوالت منها، إليصال معاناة الالجئين الفلسطينيين وخاصة في 

 .سوريا ومخيماتها الفلسطينية

، مناشدتهم عبر من جهة أخرى، جدد المئات من الالجئين الفلسطينيين السوريين العالقين فيها
رسائل وردت إلى مجموعة العمل من المعاملة غير اإلنسانية التي تنتهجها الحكومة اليونانيه 
نحوهم، حيث أكدت الرسائل أن السلطات اليونانية تمتنع عن معالجة الالجئين الفلسطينيين 

لى المشافي السوريين في مشافيها العامة وتقديم العالج المناسب لهم، وتجبرهم على الذهاب إ
 .الخاصة، والتي تشكل عبء ماديًا عليهم نتيجة وضعهم االقتصادي والمادي المزري 
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هذا ويعاني فلسطينيو سورية في اليونان من إهمال كبير في المجال الطبي، ومن عنصرية بعض 
 .األطباء الذين باتوا يتعاملون معهم بشكل غير إنساني

عدم توافر شروط النظافة والخدمات األساسية و  القسوة،كما يعانون من ظروف معيشية غاية في 
في أماكن تواجدهم، حيث إن معظم المساكن هي مساكن مؤقتة أو خيام، في ظل انتشار كبير 

 .للحشرات والزواحف السامة كالعقارب واألفاعي

روبا جدير بالذكر أن الالجئين الفلسطينيين السوريين أجبروا بعد إغالق الحدود المؤدية نحو أو 
 .على البقاء في مخيمات اللجوء المؤقتة في اليونان في ظل ظروف معيشية غاية بالقسوة

مهاجرًا قبالة شبه جزيرة ( 060)وفي سياق غير بعيد، أعلن خفر السواحل اليوناني انقاذ 
مترًا  03بيلوبونيز بعد تلقي إشارة استغاثة منهم، وقالت وكاالت األنباء أن القارب البالغ طوله 

رسا في مرفأ ميثوني في شبه جزيرة بيلوبونيز، بمساعدة شرطة الميناء وأنقذ كل من كان عليه، 
حيث اطلق المهاجرون الذين لم تحدد جنسيتهم نداء استغاثة بعد أن ساءت األحوال الجوية لياًل، 

 .مستخدمين رقم الطوارئ األوروبي

ة المناسبة للوصول إلى أوروبا هربًا يشار إلى أن آالف الالجئين الفلسطينيين ينتظرون الفرص
من الحرب الدائرة في سورية وانهاء معاناة نزوحهم في دول الجوار السوري عبر جميع الطرق 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا قضوا غرقًا  13وأهمها عن طريق البحر، في حين وثقت مجموعة العمل 
 .خالل محاولتهم الوصول للدول االوروبية

 

 اعتقال

من أبناء مخيم ( عاماً  13" )نضال عيسى الناجي" النظام السوري الالجئ الفلسطينياعتقل 
النيرب، وذلك بعد عودته من إحدى مشافي حلب، حيث أجرى عملية جراحية هناك وقد اعتقل 

 .عند أحد حواجز النظام في طريق حلب مخيم النيرب
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الجئًا فلسطينيًا ( 0033)أكثر من ُيشار أن األجهزة األمنية السورية تواصل تكتمها على مصير 
ومن  ،في سجونها، وذلك بالرغم من المطالبات المستمرة باإلفراج عنهم والكشف عن مصيرهم

أشقاء وآباء وأبناء وعائالت بأكملها، وتم قضاء و  بين المعتقلين األطفال والنساء وكبار في السن
 .المئات منهم تحت التعذيب

 

 6102أكتوبر  –تشرين األول  01وأرقام حتى  إحصائيات فلسطينيو سورية

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

3301. 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .فلسطيني سوري في قطاع غزةالجئًا   (1000) •
 .3303ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 97)أكثر من  •
القيادة العامة على  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

والماء لـ يومًا، ( 0390)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0303)المخيم لليوم 
 .ضحية( 033)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 933)

( 0336)الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي

يومًا بعد سيطرة مجموعات المعارضة ( 0311)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .يهعل

 .من مبانيه%( 93)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 706)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع استمرار : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )طريق 


