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قصف عمى محيط مخيم خان الشيح بريف دمشق، واشتباكات في محيط "
 "مخيم النيرب بحمب

 
 

 

 

 إصابة أحد الالجئٌن أثناء توزٌع المساعدات فً مخٌم الٌرموك بدمشق. 

 أزمة مٌاه فً مخٌمً درعا وخان دنون. 

 شاب فلسطٌنًٌ ٌقضً فً سورٌة. 

 "961"  الجئ فلسطٌنًٌ سوري فضوا بسبب القصف المباشر على مناطق

 .إقامتهم

 منظمة إنسانٌة تركٌة توزع مساعدات على فلسطٌنًٌ سورٌة فً كلس. 

 
 

 مخيم خان الشيح

 "طيياراًا 
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 ضحايا
من أبناء مخيم جرمانا بريف دمشق، قضى جراء استمرار الصراع الدائر " يوسف خالد" الشاب

 .في سورية

 
 يويف خالد

 آخر التطورات
أصيب أحد أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق برصاصة قناص أصابت قدمو، 

 .وذلك أثناء انتظاره الحصول عمى المساعدات بالقرب من ساحة الريجة وسط المخيم

 
 إصابة أحد ابناء مخيم اليرموك أثناء توزيع المساعدات
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القيادة العامة  –وفي ذات السياق سمحت حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبية الشعبية 
والتي تحاصر المخيم منذ أكثر من عام بدخول بعض المساعدات التي تم توزيعيا عمى األىالي 

المحاصرين، إلى ذلك أكد مراسمنا داخل المخيم نبأ دخول وفد المبادرة إلى المخيم يوم أمس وذلك 
بيدف تثبيت وقف إطالق النار واستكمال ما كان متفقًا عميو بين مجموعات المعارضة السورية 

يأتي ذلك بعد االشتباكات التي جرت عند مدخل المخيم بين  داخل المخيم والسمطات السورية،
مجموعات المعارضة السورية ومجموعات من الجيش النظامي تساندىا المجموعات الفمسطينية 
الموالية ليا والتي قضى خالليا سيدة فمسطينية من المخيم وأحد عناصر النظام السوري وآخر 

. من عناصر القيادة العامة
أما في ريف دمشق فال يزال القصف يستيدف المناطق المحيطة والمالصقة لمخيم خان الشيح 
حيث سمعت فيو أصوات االنفجارات الناجمة عن القصف بالقذائف المتنوعة، في حين تزامن 

ذلك مع استمرار تعرض الطريق الوحيد الذي يصل بين المخيم والمناطق المجاورة لو وىو طريق 
لرصاص قناص فيما لم  "السيرفيس"زاكية لمقنص، حيث سجل تعرض أحد الباصات الصغيرة 

يتسن لمراسمنا معرفة إن كان ىناك إصابات، ويذكر أن المخيم يعاني من نقص حاد بالمواد 
الطبية والغذائية وذلك بسبب االنقطاع المتكرر لمطرقات الواصمة بين المخيم والمناطق المجاورة 

 .لو
وفي حمب شيد مخيم النيرب لالجئين الفمسطينيين فجر األمس اندالع اشتباكات عنيفة بين 
المجموعات التابعة لممعارضة السورية من جية ومجموعات من الجيش السوري عند منطقة 

الشيخ لطفي وعند مفرق النيرب ويذكر أن المخيم يخضع بشكل كامل لسيطرة الجيش النظامي 
 .وبعض المجموعات الفمسطينية الموالية لو

وعمى صعيد آخر ال يزال مخيم خان دنون بريف دمشق يعاني من أزمة خانقة بمياه الشرب وذلك 
بسبب انقطاعيا وعدم انتظام التيار الكيربائي، مما أجبر األىالي عمى شراء المياه عبر 

الصياريج بأسعار مرتفعة وبكميات قميمة وذلك بسبب صعوبة وصوليا إلى المخيم، ويشار أن 
المخيم يستقبل المئات من العائالت الفمسطينية التي نزحت عن مخيماتيا بسبب القصف 

 .واالشتباكات والحصار
أما في درعا فيعاني مخيم الالجئين الفمسطينيين من نقص حاد بالخدمات الصحية والمواد 

الغذائية،باإلضافة إلى نقص المياه وذلك بسبب القصف واالشتباكات المتكررة التي تندلع في 
المخيم ومحيطو مما أدى إلى دمار أجزاء كبيرة من المخيم حيث أجبر ذلك األىالي عمى ترك 

 .منازليم واالنتقال إلى التجمعات المجاورة خوفًا عمى حياتيم وحياة أبنائيم
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 إحصائيات
الجئًا فمسطينيًا سوريًا قضوا بسبب " 961"أعمنت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية أن 

القصف المباشر عمى أماكن تواجدىم، حيث أشارت في إحصائيات تفصيمية نشرتيا المجموعة 
الجئًا " 961"عمى موقعيا عمى اإلنترنت مطمع الشير الجاري، أن القصف تسبب بقضاء 

قضوا إثر  "33"فمسطينيًا سوريًا حتى نياية الشير الماضي، في حين أكّدت المجموعة أن 
استيداف مناطق سكنيم في سورية بالسالح الكيماوي، إضافة إلى اثنين قضيا إثر قصف جيش 

عمى قطاع غزة، في حين سقط الجزء األكبر بسبب قصف مخيماتيم في  (اإلسرائيمي)االحتالل 
 .سورية بالبراميل المتفجرة والصواريخ وقذائف الياون

 

 لجان عمل أهمي
التركية يوم أمس بزيارة لمركز إيواء كمس، بيدف اإلطالع عمى أوضاع  AFAD قامت منظمة

الالجئين الفمسطينيين من سورية إلى تركيا، وتوزيع مساعدات غذائية عمييم لمتخفيف من 
معاناتيم، إلى ذلك قامت إحدى العائالت التركية بزيارة مركز إيواء الالجئين الفمسطينيين بكمس 

حيث أحضرت معيا بعض الحمويات والعصير ألطفال المركز وذلك تعبيرًا عن تضامنيم مع 
. الالجئين األمر الذي ترك أثرًا إيجابيًا في نفوس األطفال واألىالي

ويذكر أن المئات من العائالت الفمسطينية السورية قد نزحت إلى تركيا بسبب تعرض مخيماتيا 
لمقصف والحصار، حيث يعاني معظميم من مشاكل اقتصادية وقانونية فأغمبيم دخل إلى تركيا 

بطرق غير شرعية وذلك ألن السفارة التركية في لبنان ترفض منحيم تأشيرات دخول إلى 
 .األراضي التركية دون إبداء األسباب

 
التركية يوم أمس لمركز إيواء كمس  AFAD منظمةزيارة 


