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قصف يستهدف منازل المدنيين في مخيم خان الشيح وتدهور متسارع "
 "لألوضاع اإلنسانية فيه

      

 
 

  والنصرة في مخيم اليرموك" داعش"اشتباكات بين  

 أزمة خبز في مخيم خان دنون بريف دمشق  

  خطير لألوضاع المعيشية في مخيم درعاتفاقم 

 مصر تمنع رجل أعمال من دخول أراضيها بسبب حمله وثيقة سفر فلسطيني سوري 
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 آخر التطورات

لقصف من مدفعية الجيش النظامي  يوم امستعرضت بيوت وحارات أهالي مخيم خان الشيح 
 .المتمركزة في تلة الكابوسية، اقتصرت أضراره على الماديات

تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات عنيفة بين المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية من 
جهة والجيش النظامي من جهة أخرى، أما من الجانب المعيشي شهد مخيم خان الشيح بريف 
دمشق تدهورًا متسارعًا في األوضاع المعيشية واإلنسانية نتيجة تدهور األوضاع األمنية في 

لمتاخمة له وتعرضه للقصف، واستمرار االشتباكات العنيفة التي اندلعت منذ عدة أيام المناطق ا
 .بين المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية من جهة والجيش النظامي من جهة أخرى

 
وقال مراسل مجموعة العمل أن سكان المخيم يعانون من أوضاع إنسانية مزرية نتيجة قطع 

المؤدية إلى منطقة خان الشيح، ومنع إدخال المواد الغذائية واألدوية والخبز إليها، جميع الطرقات 
 .كما يشتكي األهالي من انقطاع المياه والكهرباء واالتصاالت لفترات زمنية طويلة

إلى ذلك أطلق أهالي مخيم خان الشيح نداء استغاثة إلى الجهات المعنية لتقوم بإدخال 
وتأمين الخبز والوقود لتشغيل المولدات واستخراج مياه الشرب من  والطبيةالمساعدات الغذائية 
وبذل الجهود إليقاف استهداف المخيم وتحييده عن االشتباكات الجارية في , اآلبار بشكل عاجل

محيطه، فأكثر من خمسة عشر ألف الجئ فلسطيني وعدد من األسر الفلسطينية والسورية 
يعيشون اليوم في ظل ظروف مزرية نتيجة الحصار الخانق المهجرة من أماكن نزاع أخرى 

المفروض عليهم ناهيك عن القصف المتكرر الذي يتعرضون له سيما مع اشتداد المعارك على 
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كان آخره القصف ( وحسينية خان الشيح_ المنشية )الجبهة الغربية الشمالية لخان الشيح 
 .بالبراميل المتفجرة

يشهد اشتباكات عنيفة  ، يزال مخيم اليرموك لجاجئين الفلسطينيينوباالنتقال إلى جنوب دمشق ال
من جهة أخرى، " جبهة النصرة"عناصر و  من جهة" داعش"وحاالت قنص متبادلة بين عناصر 

الفطيرة "ومن جانبه أكد أحد سكان المخيم نبأ سيطرة النصرة على الحارة المقابلة لمعجنات
 .صلة بين شارعي اليرموك الرئيسي وحيفاالوا ،الموازية لشارع لوبية" الساخنة

مطلع شهر إبريل " النصرة"كانت قد شنت هجومًا على مجموعات " داعش"يذكر أن مجموعات 
 .6102لها باقتحام المخيم مطلع إبريل " النصرة"، وذلك بالرغم من مساعدة 6102

 
رغيف في غضون ذلك يعيش سكان مخيم خان دنون بريف دمشق، أزمة في الحصول على 

الخبز، يرجع سببها، حسب ما أفاد به مراسل مجموعة العمل، الى تقليص كميات الطحين 
 .المقدمة ألفران المخيم

ويتجمع المئات من األهالي يوميًا ولساعات طويلة أمام األفران، للحصول على ربطة خبز، هذا 
األخيرة من سوء جودته،  الخبز الذي ُيعتبر قوتهم اليومي اشتكى أبناء مخيم خان دنون في اآلونة

 .ومن وجود حشرات داخله مثل الدود

ألنها ضرورة لهم "هذا وطالب األهالي من الحكومة السورية والجهات المعنية بتوفير مادة الخبز 
، كما طالبوا بزيادة مخصصات أفران "وال يمكن االستغناء عنها أو االستعاضة عنها بمادة أخرى

 .سبة أصحاب األفران الذين ال يهمهم سوى الربح الماديالمخيم من مادة الطحين، ومحا
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إلى ذلك يعانى سكان مخيم خان دنون من أزمة في الغاز المنزلي، إضافة النقطاع التيار 
 .ساعة في اليوم 02الكهربائي لساعات وفترات زمنية طويلة تصل ألكثر من 

ا بالتدهور، وذلك إثر أعمال أما جنوب سوريا، تستمر األوضاع المعيشية والصحية في مخيم درع
القصف واالشتباكات المتكررة التي شهدها المخيم درعا منذ بداية الحرب الدائرة فيها، مما تسبب 

من مبانيه، فيما يعيش من تبقى من الجاجئين %( 01)وفق إحصاءات غير رسمية بدمار حوالي 
 .المعيشيداخله أوضاع إنسانية غاية في الخطورة تتجلى بالجانبين الصحي و 

وفي سياق مختلف منعت السلطات المصرية رجل 
األمين " غسان الحسن" األعمال الفلسطيني السوري

العام المساعد في االتحاد المهني العربي للعاملين 
في البناء واألخشاب وصنع مواد البناء من دخول 
أراضيها للمشاركة في مؤتمر دعي إليه من قبل 

نه يحمل وثيقة سفر االتحاد العام لعمال مصر، أل
 .فلسطيني سوري

أن سلطات المطار " (:الفيس بوك)وكتب الحسن على صفحته في موقع التواصل اإلجتماعي 
أخبرته أن وثيقة سفره الفلسطينية السوريه يجب أن يكون لها موافقة أمنيه تمكنه من الدخول 

يعاملوه بلطف ويسمحوا له ، ويتابع بأنه طلب من عناصر أمن المطار بأن "لألراضي المصرية
بإجراء اتصال هاتفي ليحمل أصحاب الدعوة المسؤولية عما تعرض له، إال أنهم لم يستجيبوا 
لطلبه وحجزوه في التخشيبه بدائرة الهجره في المطار، ومنعوه من التواصل واالتصال وألغوا كل 

 .بعد ذلك قاموا بترحيله إلى بيروتو  حجوزات سفره،

 

 6182/ أيار ــ مايو/ 81/إحصائيات وأرقام حتى فلسطينيو سورية 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500)  •
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لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6000)  •
 .6102يوليو 

 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
كانون  -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 00.6)أكثر من  •

 .6102األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا ( 201)يومًا، والماء لـ ( 0061)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0121)
 .ضحية( 010)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 160)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 0001)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .لمعارضة عليها

 .من مبانيه%( 01)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 002)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


