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غارات جوية ليلية تستهدف أحياء مخيم خان الشيح وسط اشتباكات "
 "عنيفة في محيطه

 

 
 

 اشتباكات عنيفة في محيط مخيم النيرب بحلب. 

  مليون دوالر لألونروا لدعم فلسطينيي سورية 5الكويت تتبرع بـ. 

 توزيع بعض المساعدات الغذائية على أهالي مخيم اليرموك جنوب دمشق. 
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 التطورات آخر

جددت الطائرات الحربية السورية الروسية، ليلة الجمعة، غارتها الجوية على مخيم خان الشيح 
 .لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق مستهدفة منازل المدنيين بأربع غارات جوية على األقل

منازل األهالي في كل من شارع السعيد، وأطراف الحارة الشرقية، وشارع الفيالت  حيث تعرضت
 ".أرض -جو"المجاور للمخيم، واألطراف الشرقية والغربية للمخيم، للقصف بصواريخ 

 
وأسفر القصف عن وقوع أضرار مادية في المكان، فيما لم يتسن لمراسلنا التأكد من وقوع أضرار 

 .بشرية إثر القصف

تي ذلك بالتزامن مع اندالع اشتباكات عنيفة جدًا في محيط المخيم حيث تحاول قوات الجيش يأ
النظامي اقتحام البلدات المجاورة وفرض سيطرتها عليها، في ظل قيام قوات المعارضة السورية 

 .المسلحة بالتصدي لتلك القوات

نفاد معظم المواد  فيما يعاني مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق من
المواد الطبية و  األساسية من أسواقه، حيث فقد الخبز والدقيق باإلضافة إلى حليب األطفال

 .واألدوية من أسواق المخيم بشكل كامل

يذكر أن جميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومحيطه مقطوعة بشكل كامل حيث تقوم حواجز 
لى المخيم، ما أدى إلى فقدان المواد األساسية من  الجيش النظامي بمنع أي حركة للمدنيين من وا 
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ألف مدني يعيشون ( 21)المخيم مما ينذر بأزمات معيشية وصحية قد يتعرض لها أكثر من 
 .داخل المخيم

وفي الشمال السوري، شهد محيط مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب، مساء الخميس، 
حيث  ،اندالع اشتباكات عنيفة بين قوات المعارضة السورية المسلحة والجيش السوري النظامي

سمعت أصوات انفجارات عنيفة في تلك األماكن بالتزامن مع استهداف مع سماع انفجارات عنيفة 
 .ر النيرب المجاور للمخيمفي مطا

يأتي ذلك في ظل انقطاع لالتصاالت وشبكة االنترنت عن مساحات واسعة من أحياء مدينة 
 .حلب

يذكر أن مخيم النيرب يخضع لسيطرة تامة من قبل الجيش النظامي ومجموعات فلسطينية 
 .موالية، حيث يشكل نقطة استراتيجية هامة بسبب قربه من مطار النيرب العسكري 

( األونروا)إلى ذلك، أعلنت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى 
أنها تسلمت تبرعًا بقيمة خمسة ماليين دوالر من دولة الكويت دعمًا لالجئين الفلسطينيين 

 .السوريين

 
لسد االحتياجات  وأعرب المفوض العام لألونروا بيير كرينبول عن تقديره لهذا التبرع الذي يأتي

 .الضرورية لالجئين الفلسطينيين المتضررين بشكل بالغ جراء النزاع المأساوي في سورية
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مليون دوالر على مدار ثالث سنوات متعاقبة  54وأشارت األنروا أن الكويت تبرعت بما مجموعه 
ا آخر لدعم جهود الوكالة في مساعدة الجئي فلسطين في سورية، وباإلضافة لذلك، فإن تبرع

كان قد مّكن األونروا من بدء عامها  1124مليون دوالر من دولة الكويت في عام  21بقيمة 
 .الدراسي في الوقت المحدد

تجدر اإلشارة إلى أن النظام السوري استهدف منذ بدء أحداث الحرب مدارس ومراكز تعليمية 
ى إلى وقوع ضحايا بين تابعة لألنروا في مخيمات اليرموك وخان الشيح ودرعا وحندرات، وأد

 .الطالب وكوادر تعليمية وكان آخرها قصف مدرسة بئر السبع في مخيم خان الشيح قبل أيام

 

 لجان عمل أهلي

تواصل مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية في جنوب دمشق، بتوزيع بعض المساعدات الغذائية على 
المجاورة، والتي أجبرت على ترك العائالت الفلسطينية النازحة من مخيم اليرموك إلى البلدات 

 .الماضي 1124إبريل  –على المخيم مطلع شهر نيسان " داعش"منازلها بعد سيطرة تنظيم 

يذكر أن الالجئين الفلسطينيين من مخيم اليرموك والمتواجدين في المخيم والبلدات المجاورة له 
النظامي ومجموعات يعانون من أوضاع معيشية غاية بالقسوة وذلك بسبب استمرار الجيش 

 .يوماً ( 2211)القيادة العامة بمحاصرة المخيم منذ أكثر  –الجبهة الشعبية 
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 8102/ أكتوبر –تشرين األول / 82/وأرقام حتى  إحصائيات فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 24411) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 515411) •
لغاية " األونروا"في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة الجئ فلسطيني سوري ( 0111) •

 .1124يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 1111) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 2111) •
 .1120ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 17)أكثر من  •
القيادة  -الجبهة الشعبية استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات : مخيم اليرموك •

( 2117)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2111)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 271)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 151)يومًا، والماء لـ 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 2112)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 2111)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 11)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 712)حوالي : مخيم درعا •
هادئ نسبيًا مع  الوضع: مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


