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إصابات بينهم طفل والنظام  5قصف عنيف على مخيم خان الشيح يوقع "
 "يمنع عالجهم

 

 
 

 داعش يستولي على مشفى فلسطين وينقل معداته إلى الحجر األسود. 

  أشهر من اعتقالهاإلفراج عن أحد أبناء مخيم خان دنون بعد عدة. 

 مقترح بترحيل طالبي اللجوء الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط إلى إفريقيا: ألمانيا 

 هيئة فلسطين الخيرية تنظم زيارة لنازحي اليرموك في يلدا 
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 التطورات آخر

جرحى بينهم طفل من أبناء مخيم خان  5أفاد مراسل مجموعة العمل في ريف دمشق الغربي، أن 
أصيبوا بجراح متفاوتة إثر تجدد قصف قوات النظام السوري على مخيم خان الشيح  الشيح

 .والمناطق المحيطة به بالبراميل المتفجرة والصواريخ والمدفعية

وأكد مراسلنا أن حالة الطفل حرجة جدًا والحالة الثانية فهي إحدى نساء المخيم وأصيبت في 
حيث تعرض إلصابة في صدره، فيما منعت قوات النظام  قدميها وتم بترهما، والحالة الثالثة لشاب

 .إخراج الجرحى للعالج

وتعرضت حارات  ،وذكر مراسلنا أن قوات النظام السوري استهدفت مخيم خان الشيح بالمدفعية
المخيم الشرقية والغربية لقصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، فيما فتح النظام رشاشات 

 .الي المخيم وانفجرت طلقاتها على جدران البيوت وأسطحهاالشيلكا على منازل أه

 
براميل  01وفي محيط المخيم، تناوبت ثالث طائرات مروحية على قصف المنطقة بأكثر من 

متفجرة، واستهدافها بصواريخ أرض أرض من نوع فيل، تزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة بين قوات 
ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة أخرى على  النظام السوري ومجموعاته الموالية من جهة

 .كافة محاور القتال



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

في حين ناشد ناشطون أبناء مخيم خان الشيح التزام األماكن اآلمنة داخل المخيم خوفًا على 
حياتهم، وذلك بعد ورود تحذيرات بقصف المخيم من قبل القطع العسكرية التابعة لقوات النظام 

ضحية من أبناء مخيم خان الشيح ( 091)ثقت و  أن مجموعة العملالسوري، تجدر اإلشارة إلى 
 .قضوا منذ بدء أحداث الحرب في سورية

ألف مدني داخل المخيم مصيرًا مجهواًل بعد دخولهم في  01يأتي ذلك في وقت يواجه فيه نحو 
من الحصار الذي تفرضه عليهم قوات النظام السوري، وتفاقم الوضع مع إغالق  99اليوم الـ 

الذي يصلها " خان الشيح –زاكية "المنفذ الوحيد للمخيم بعد قطع قوات النظام الطريق الوحيد 
 .بالعاصمة السورية دمشق والمناطق المحيطة به

ويؤكد مراسل مجموعة العمل أن معظم الخدمات المعيشية مفقودة بشكل شبه تام داخل المخيم، 
لتشغيل المولدات الكهربائية، مشيرًا إلى أن خصوصًا الكهرباء والماء، بعد فقدان المحروقات 

أسواق مخيم خان الشيح شهدت نفاد جميع المواد الطبية والغذائية بشكل كامل، حيث يعاني 
 .األهالي من تبعات فقدان المواد الطبية العاجلة، وحليب األطفال، والمواد الغذائية األساسية

ان الشيح المحاصرين رغم أنهم نفذوا العديد وتتواصل األوضاع المأساوية رغم أن أهالي مخيم خ
من االعتصامات إليصال صوتهم إلى العالم، ومنظمة التحرير ووكالة األونروا ورفعوا شعارات 
تؤكد على خلو مخيمهم من السالح والمسلحين، وتصف واقعهم المؤلم وتطالب المجتمع الدولي 

يقاف القصف قبل حدوث كوارث إنسانية بف  .عل الحصاربفك الحصار وا 

وهذا ماأكدته مصادر متعددة من داخل المخيم لمجموعة العمل على أنه في حال استمرت قوات 
النظام بإغالق الطرقات المؤدية للمخيم ومنعها لدخول أي من المواد الطبية أو اإلغاثية العاجلة 

حليب فإن كارثة إنسانية ستصيب العشرات من المرضى واألطفال، حيث أدى الحصار لنفاد 
 .األطفال، الخبز واألدوية

آالف طفل يعانون من تبعات الحصار المشدد ( 9)ألف مدني بينهم ( 01)يذكر أن أكثر من 
 .1102أكتوبر | الذي تفرضه قوات الجيش النظامي على المخيم منذ مطلع شهر تشرين األول 
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لوا على مشفى داعش استو  -في غضون ذلك، أكد عدد من الناشطين أن عناصر تنظيم الدولة 
فلسطين في مخيم اليرموك المحاصر، وصادر األدوية الموجودة بداخله والمعدات الطبية ونقلها 

 .إلى أحد مقاره في حي الحجر األسود المجاور لليرموك

ونّوه الناشطون إلى أن مخيم اليرموك المحاصر لم يعد به أي نقطة طبية بعد نقل معدات وأدوية 
يعمل بإمكانيات وطاقات محدودة للغاية نتيجة استمرار الحصار  مشفى فلسطين، الذي كان

 .المفروض من النظام السوري ومجموعاته الموالية

 
ليس المرة األولى التي يقوم بها بسرقة ونقل معدات وأدوات " داعش"وتجدر اإلشارة إلى أن تنظيم 

الجاري بسرقة مولدة الكهرباء من مخيم اليرموك المحاصر، فقد قاموا في الشهر التاسع من العام 
الرئيسية من مجمع الباسل الطبي التابع للجمعية الخيرية الفلسطينية قرب شارع صفد في مخيم 

 .نقلها إلى أحد مقاره في حي الحجر األسود المجاور لليرموكو  اليرموك،

ة في إحدى مولدات الكهرباء الرئيسية في مخيم اليرموك، والمتواجد 1102/ 2/ 19وسرق يوم 
مدرسة الجرمق، حيث كانت المولدة تزود المنازل المجاورة بالكهرباء، وذلك بعد قطع النظام 

 .السوري الكهرباء عن منازل المخيم منذ أكثر من ثالث سنوات
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إلى ذلك وفي ظل استمرار توقف الخدمات الطبية داخل اليرموك ونقص الحاد بالمواد الطبية 
قفت معظم الجهات اإلغاثية والطبية في اليرموك عن تقديم ، تو "داعش"نتيجة الحصار ودخول 

 .كوادر تلك المؤسسات" داعش"خدماتها خوفًا من اختطاف 

من أبناء مخيم  "حكمت اسماعيل" إلى ذلك أفرج األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني السوري 
 .خان دنون بريف دمشق، وذلك بعد اعتقال استمر لعدة أشهر

جئين الفلسطينين المعتقلين في السجون السورية من أبناء مخيم خان دنون يبلغ ُيشار أن عدد الال
 .الجئين، بحسب االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية( 7)نحو 

 

 ألمانيا

تشرين الثاني  -زير، يوم األحد السادس من نوفمبراقترح وزير الداخلية األلماني توماس دي مي
، اعتراض طريق المهاجرين الذين يعبرون البحر آملين الوصول إلى أوروبا بشكل غير 1102

شرعي، لمنعهم من الوصول إلى السواحل األوروربية المطلة على البحر المتوسط، وا عادتهم إلى 
اسات سخاء في فيما يمكن أن يشكل تحواًل كبيرًا بالنسبة لبلد يطبق واحدة من أكثر السي ،إفريقيا

 .مجال الالجئين
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وينص اقتراح وزارة الداخلية األلمانية على إرسال المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في المتوسط، 
ومن ثّم يتم  ،إلى تونس أو مصر أو دول أخرى في شمال إفريقيا ليقدموا طلبات اللجوء من هناك

 .نقل اللذين قبلت طلبت لجوئهم بسالم إلى أوروبا

يجب على االتحاد األوروبي، انتهاج نظام على غرار النظام “واعتبرت وزارة الداخلية إنه 
االسترالي، يتم بمقتضاه إرسال طالبي اللجوء الذين يتم اعتراضهم في البحر، إلى مخيمات في 

 .”دول ثالثة للنظر في طلبات لجوئهم

ستوى االتحاد األوروبي، لكنه القى وبحسب الوزارة فإنه لم يتم مناقشة هذا االقتراح بعد على م
إدانة من المعارضة، حيث قال بيرند ريكسنغه زعيم حزب اليسار المعارض، إنها ستكون 

وقال إنه يجب تقديم طلبات اللجوء في  ،”فضيحة إنسانية وخطوة أخرى نحو إلغاء حق اللجوء“
معاملة استراليا ألمانيا لضمان حصول مقدمي الطلبات على مساعدة قانونية ووصف طريقة 

 ".غير مقبولة تماما” لالجئين بأنها

يذكر أن ألمانيا تعد أبرز الوجهات التي يلجأ إليها فلسطينيو سورية هربًا من الحرب الدائرة هناك، 
ووفقًا الحصائيات مجموعة العمل فقد تجاوز عدد الفلسطينيين السوريين الذين وصلوا إلى أوروبا 

 .ألفاً ( 01)
 

 أهلي عمل لجان

كبار و  نظم فريق البحث االجتماعي التابع لهيئة فلسطين الخيرية زيارة للعائالت الفلسطينية الفقيرة
، (ببيال –بيت سحم  –يلدا )الجرحى النازحة من مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة و  السن

زية إلى تلك وذلك برفقة كادر طبي من الهيئة، حيث وزعت الهيئة خالل زيارتها مبالغ نقدية رم
 .العالج الالزم لهمو  تقديم األوديةو  العائالت، فيما قام الكادر الطبي بمعاينة المرضة وعالجهم

، وذلك للتخفيف من لقت العديد من المشاريع اإلغاثيةيذكر أن هيئة فلسطين الخيرية كانت قد أط
ن مخيماتهم وتجمعاتهم معاناة الالجئين الفلسطينيين واألعباء اإلقتصادية الناجمة عن نزوحهم م

 .بسبب استمرار الصراع الدائر في سورية
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 6102/ نوفمبر –تشرين الثاني/ 7/وأرقام حتى  إحصائيات فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (05511) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (015511) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (2111) •

 .1105يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (0111) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (0111) •
 .1102ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 79)أكثر من  •
القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

( 0192)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0190)ى المخيم لليوم العامة عل
 .ضحية( 091)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 750)يومًا، والماء لـ 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 0190)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 0109)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : اتمخيم حندر  •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 71)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 900)حوالي : مخيم درعا •
على التوالي، ( 99)استمرار حصار الجيش النظامي على المخيم لليوم : مخيم خان الشيح •

 .ت الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة لهوانقطاع جميع الطرقا
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها

 


