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صابة " من كوادره بسبب  3دمار مركز الدفاع المدني بمخيم خان الشيح وا 
 "القصف

 

 
 

 قصف بقذائف الهاون يستهدف مخيم درعا. 

 مفرج عنه ينقل مشاهدته لعدد من الفلسطينيين في سجون النظام السوري. 

  من أبناء بلدة المزيريب" دمحم حسن عوده"اإلفراج عن الفلسطيني. 
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 التطورات آخر

كوادر من الدفاع المدني في مخيم خان الشيح إثر قصف الطائرات الروسية أول أمس  3أصيب 
منازل المدنيين المحيطة، وقال الدفاع المدني و  الذي خلف ضحايا ودمار كبير في مسجد الهدى

 .المركز تعرض لدمار كبير أدى لخروجه عن الخدمةأن مبنى 

 
( 64)فيما دخل الحصار التام الذي يفرضه الجيش النظامي على أهالي مخيم خان الشيح يومه الـ

على التوالي، األمر الذي أدى إلى نفاد جميع المواد الطبية والغذائية بشكل كامل من المخيم، 
ات النظام إغالق جميع الطرقات المؤدية للمخيم وأكد مراسل مجموعة العمل أن استمرار قو 

ومنعها إدخال أي من المواد الطبية أو اإلغاثية العاجلة سيؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية 
آالف طفل، حيث يعانون من تبعات الحصار ( 3)ألف مدني بينهم ( 21)ستصيب أكثر من 

أكتوبر | ع شهر تشرين األول المشدد الذي تفرضه قوات الجيش النظامي على المخيم منذ مطل
1124. 

يشار إلى أن الوضع المتدهور في المخيم جاء نتيجة استهداف المدنيين باألسلحة الفتاكة 
والمحرمة دوليًا والذي خلف وراءه عشرات الضحايا وتدمير البنية التحتية وتعطيل المرافق العامة 

يم عن الخدمة، علمًا أن مخيم خان الخدمية، وخروج المراكز الصحية والمشفى الوحيد في المخ
 .الشيح خالي من السالح والمسلحين
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في غضون ذلك، تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية للقصف بعدد من قذائف 
 .الهاون استهدفت أماكن متفرقة منه، اقتصرت أضرارها على الماديات

بالتدهور، وذلك إثر أعمال القصف في حين تستمر األوضاع المعيشية والصحية في مخيم درعا 
واالشتباكات المتكررة التي شهدها المخيم منذ بداية الحرب الدائرة فيها، مما تسبب وفق 

من مبانيه، فيما يعيش من تبقى من الالجئين %( 01)إحصاءات غير رسمية بدمار حوالي 
 .داخله أوضاع إنسانية غاية في الخطورة تتجلى بالجانبين الصحي والمعيشي

 
إلى ذلك، نقل ناشطون عن مفرج عنه من سجون النظام السوري، مشاهدته لعدد من الالجئين 

 :في العاصمة دمشق، وهم( 110)الفلسطينيين في فرع المنطقة 

رامي "، و"إيهاب عريشة"، و"إبراهيم محمود محمود"والالجئ " مروان مرعي محمود"الالجئ  
وهو مصاب بعجز  "عامر عامر"، والالجئ "دمحم جمعة"والالجئ " موسى جمعة"، و"عطية جمعة

 .ومعتقل منذ ثالثة أعوام ،في اليد اليمنى واليسرى، ومصاب ببتر في ساقه

الجدير ذكره أن شهادات لمفرج عنهم من السجون السورية تؤكد وجود رّضع في أحضان أمهاتهم 
من الالجئين الفلسطينيين في األفرع األمنية السورية، وتشير مجموعة العمل إلى أنها وثقت 

الجئة فلسطينية ال يعلم عن ( 00)الجئ فلسطيني في السجون السورية منهم ( 2212)اعتقال 
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ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب ولم ( 653)ووثقت كذلك  ،يءمصيرهم ش
 .تسلم الجثث إلى ذويها

 
من أبناء ( عاماً  33" )دمحم حسن عوده"في السياق، أفرج األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني 

 .بلدة المزيريب، بعد اعتقال دام ألكثر من شهر

معتقاًل فلسطينيًا من ( 11)من أجل فلسطيني سوريا وثقت الجدير بالتنويه أن مجموعة العمل 
أبناء تجمع المزيريب بدرعا في سجون النظام السوري اليزال مصيرهم مجهواًل حتى اللحظة، إلى 

 .جانب أكثر من ألف الجئ فلسطيني

 

 6142/ نوفمبر –تشرين الثاني/ 41/ وأرقام حتى  إحصائيات فلسطينيو سورية

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

 .1125يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .1124سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ألف الجئ فلسطيني ( 07)أكثر من  •
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القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •
( 2316)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2165)العامة على المخيم لليوم 

 .ضحية( 271)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 045)يومًا، والماء لـ 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي( 2173)
يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 2171)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 01)ودمار حوالي يومًا النقطاع المياه عنه ( 763)حوالي : مخيم درعا •
على التوالي، ( 64)استمرار حصار الجيش النظامي على المخيم لليوم : 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 •

 .األزمات االقتصادية فيهااستمرار 


