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غارات جوية تستهدف الحارة الشرقية في مخيم خان الشيح بريف "
 "دمشق

 

 
 

 "تدين قضاء أحد موظفيها بقصف النظام لمخيم خان الشيح وتحذر من تكرار " األونروا

 .سيناريو اليرموك

  في مخيم اليرموك بدمشق" فتح الشام"و" داعش"اشتباكات عنيفة بين. 

  على التوالي حواجز النظام تمنع عودة أهالي مخيم السبينة إلى منازلها( 0011)لليوم. 
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 آخر التطورات

شن الطيران الحربي الروسي والسوري فجر اليوم األربعاء غارات جوية على مخيم خان الشيح 
غربي، استهدفت القسم الشرقي منه بصواريخ فراغية، مما لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق ال

 .خلف دمارًا كبيرًا في منازل وممتلكات المدنيين

هذا ويتعرض مخيم خان الشيح والمزارع والمناطق المتاخمة له منذ عدة أسابيع لقصف كثيف من 
القصف المدارس قبل الطيران الروسي بالقنابل الفوسفورية والفراغية والعنقودية، حيث استهدف 

 .بينهم أطفال ونساء -والمساجد ومشفى السالم، وخلف ضحايا وجرحى 

 
يذكر أنه لم يسجل أي وجود مسلح داخل المخيم الذي يعاني سكانه من حصار مطبق ُفرض من 

يومًا على التوالي، مما أدى إلى انعدام مقومات الحياة األساسية ( 84)قبل الجيش النظامي منذ 
 .اد الغذائية والطبية وحليب األطفالوفقدان المو 

وفي سياق متصل، أدانت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى 
نوفمبر من الشهر الجاري قضاء حسين  -تشرين الثاني  48في بيان أصدرته يوم ( األونروا)

جراء غارة جوية ( نةس 77)أحد موظفيها وعمه أحمد محمود محسن ( سنة 25)علي محسن 
استهدف مسجد الهدى خالل صالة الفجر في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين يوم األحد 

 .5142تشرين الثاني  41الموافق 
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عامًا، حيث كان  58وأشار البيان أن السيد محسن كان قد قدم خدماته لألونروا بامتياز طيلة 
ومؤخرًا عمل ككاتب في  ،يات والخدمات اللوجستيةيعمل كقائد لفريق التوزيع مع دائرة المشتر 

 .مركز األونروا الصحي في المخيم

من موظفيها الذين قضوا منذ بدء النزاع في سورية، ( 51)وأضافت أن الفقيد هو الضحية رقم 
 .وقد رحل تاركًا وراءه زوجته وستة أطفال

بالتزاماتها المنصوص عليها بموجب ودعت كافة األطراف ذات العالقة بالنزاع إلى التقيد الدقيق 
 .بحماية المدنيينو  أحكام القانون الدولي وفيما يتعلق بالخوض في األعمال العدائية

بيير كرينبول في كلمة ألقاها أمام اجتماع اللجنة " االونروا"من جانبه عبر المفوض العام لـ 
ي العاصمة األردنية عمان الذي عقد ف 5142االستشارية لألونروا نصف السنوي الثاني للعام 

خالل الشهر الجاري، عن قلقه من احتمالية أن يصبح مخيم خان الشيح بمثابة يرموك آخر، 
 .وذلك بسبب ما يتعرض له من حصار وقصف مستمر منذ عدة أسابيع

 
ويكافح الجئو  وأشار كرينبول إلى أن مخيمات الفلسطينيين في سورية تعرضت ألضرار بالغة،

 .أجل البقاء على قيد الحياة في األنقاض في حلب واليرموكفلسطين من 
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, من جهة" داعش"وفي موضوع مختلف، اندلعت أول أمس اشتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة 
وجبهة فتح الشام جبهة النصرة سابقًا من جهة أخرى، في محور شارع حيفا في مخيم اليرموك 

ألسلحة الخفيفة والمتوسطة، مما أدى إلى جنوب العاصمة السورية دمشق، استخدمت فيها ا
 .اندالع النار في عدد من منازل شارع حيفا

 
ومن جانبها جددت قوات النظام السوري والفصائل الفلسطينية الموالية له قصفها الليلي لحارات 
وأزقة المخيم بقذائف الهاون، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات بين المدنيين، إلى ذلك 

ألنباء الواردة من المخيم أن النظام حشد العديد من قواته عند مدخل مخيم اليرموك، وذلك أفادت ا
 .استعدادًا لشن هجوم من محوري ساحة الريجة وبلدية اليرموك

وعلى صعيد آخر، يستمر الجيش النظامي والمجموعات الفلسطينية الموالية له بمنع أهالي مخيم 
على التوالي، وذلك بعد أن أجبروا على تركها ( 4411)يوم السبينة من العودة إلى منازلهم لل

بسبب االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من المعارضة المسلحة 
 .والتي انتهت بسيطرة الجيش النظامي على المخيم بشكل كامل

ًا شبه كامل وتحديدًا من المخيم مدمر تدمير % 41وتشير تقديرات شهود العيان إلى أن أكثر من 
المنطقة الممتدة من جامع معاذ بن جبل وحتى فرن المخيم المعروف بفرن األكراد، وهو ما يشكل 

 .المدخل الغربي للمخيم
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يذكر أن األهالي قد نزحوا إلى البلدات والمخيمات المجاورة، ليدخلهم هذا النزوح في معاناة جديدة 
ذلك لتشمل كل حياتهم التي تحولت إلى مأساة بسبب  لم تتوقف على ترك منازلهم، بل تجاوزت

 .الظروف االقتصادية وانتشار البطالة وضعف الموارد المالية

 

 6161/ نوفمبر –تشرين الثاني/ 61إحصائيات وأرقام حتى  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)  •

 .5142يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .5142ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 77)أكثر من  •
القيادة العامة  -النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  استمرار حصار الجيش: مخيم اليرموك •

يومًا، ( 4112)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 4587)على المخيم لليوم 
 .ضحية( 471)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 727)والماء لـ 

نازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى م: مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 4411)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 4575)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 71)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 721)حوالي : مخيم درعا •
على التوالي، ( 84)المخيم لليوم استمرار حصار الجيش النظامي على : 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 •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


