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أربع إصابات على األقل إثر استهداف مخيم خان الشيح بالبراميل "
 "المتفجرة

 

 
 

 حواجز النظام السوري تمنع عودة الجئ فلسطيني إلى مخيمه في خان الشيح. 

  النيرب بسبب االختالف على تقاسم مجموعات محسوبة على النظام تتقاتل في مخيم
 .األتاوات

  حصار اليرموك لم ينته بعد"مجموعة العمل تصدر النسخة اإلنكليزية من تقرير." 

  إلى ألمانيا" أحمد عمر"بعد معاناة طويلة وصول الالجئ الجريح. 

 الوفاء االوروبية تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لالجئين في اليونان والنمسا. 

 
 
 
 
 



 

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

 

 التطوراتآخر 
استهدفت المروحيات السورية، ليل األمس، مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف 
دمشق، ببرميلين متفجرين استهدفا سوق الخضار وسط المخيم، في حين استهدف برميالن 

 .أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرةآخران منزاًل على آطراف المخيم ما 
إصابات من سكان المخيم، فيما لم تعرف حتى ساعة إعداد التقرير وأسفر القصف عن أربعة 

الحصيلة اإلجمالية لإلصابات، وما إن كان هناك ضحايا أو ال، وذلك بسبب حالة التوتر والهلع 
 .التي تسود المكان

 
فيما كان قد استهدف محيط المخيم، صباح األمس بستة براميل متفجرة على المزارع، مما أحدث 

ع وخوف بين أبناء المخيم وخاصة من النساء واألطفال، إلى ذلك ال تزال جميع حالة فز 
خان  –زاكية "الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة دمشق مغلقة باستثناء طريق 

 .الذي يتعرض للقصف واالستهداف المتكرر" الشيح
أحمد غازي "لفلسطيني وعلى صعيد آخر منعت عناصر األجهزة األمنية السورية عودة الالجئ ا

إلى مخيمه خان الشيح بريف دمشق، وذلك بعد أن اعتقله عناصر األمن السوري على " يوسف
لُيفرج عنه في نفس اليوم مع إجباره أن يبقى خارج  9-12حاجز المشحم في بلدة كوكب في 

 .المخيم
على أبناء مخيم يشار أن حواجز األمن والجيش السوري تقوم وبشكل مستمر بالتدقيق والتضييق 

معتقل من أبناء  201خان الشيح الداخلين إليه والخارجين منه، وقد وثقت مجموعة العمل 
 .المخيم اعتُقل معظمهم على حواجز النظام
الموالية للنظام السوري في مخيم النيرب " محمد رافع"أما في حلب فقد قامت مجموعة المدعو 

 .من مجموعة موالية أخرى داخل المخيم وهو" عدنان السيد " بالهجوم على مجموعة 
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ووفقًا لناشطين فإن المشكلة سببها خالف بين المجموعتين على الرشاوى المدفوعة لهم من أجل 
السماح وايصال كل من يرغب بالهجرة خارج المخيم والوصول إلى تركيا، كون األمن السوري 

واعتدوا عليه بالضرب مما أدى  يحظر على الفلسطيني السفر للشمال السوري ومنه إلى تركيا،
 .الى نقل األخير الى المشفى

 
الجدير ذكره أن مدخل المخيم يتحكم به مجموعات موالية للنظام السوري وتتنافس فيما بينها 
حول الرشاوى لتسهيل سفر الالجئين من المخيم، وذلك وفق ما أكده أحد الالجئين الفلسطينيين 

أنه وعند دخوله "والذي وصل إلى مخيم النيرب حيث أفاد  من مخيم اليرموك لمجموعة العمل
أوراق و  إلى المخيم وعبر حاجز يتبع لمحمد رافع قام عناصر الحاجز بحجز هويته الشخصية

 ".عائلته
وسألهم عن ذلك فأجابوه حتى تعود وتخرج من خاللنا ونوصلك نحن إلى تركيا وتدفع لنا المال، 

ألننا نعرف أنك في سفر إلى تركيا، وفعاًل عاد وأخذ أوراقه ولكي ال تذهب إلى مهربين آخرين 
ليرة سورية ضِمنت له طريق الوصول  200000الشخصية ودفع لهم عن كل فرد من عائلته 

 .إلى مناطق سيطرة المعارضة المسلحة في الشمال السوري ومن ثم تركيا
 

 لجوء
األلمانية، وذلك بعد رحلة طويلة  إلى مدينة ميونخ" أحمد عمر"وصل الالجئ الفلسطيني الجريح 

إثر قصف استهدف مخيم اليرموك، قبل " أحمد"من المعاناة استمرت عدة أعوام، حيث أصيب 
 .نحو عامين ونصف، ما أدى إلى إصابته بالشلل في أطرافه السفلية

إلى تركيا، ليدخلها بطريقة غير نظامية عبر الطريق البري الخطر والشاق " أحمد"انطلق 
على الجرحى، وذلك بسبب منع السلطات التركية دخول الالجئين الفلسطينيين  خصوصاً 
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عدة شهور من المعاناة في تركيا، ليتابع بعدها رحلته إلى " أحمد"السوريين إلى أراضيها، وقضى 
 .اليونان عبر البحر بالرغم من حالته الصحية المتدهورة

عدة مناشدات إنسانية، طالبًا المساعدة " حمدأ"وبعدها أتم رحلته عبر الطريق البري، حيث أطلق 
 .الطبية العاجلة، وذلك بعد أن علق مع المئات من الالجئين في سلوفينيا

بالوصول إلى ألمانيا، وذلك بمساعدة العديد من الناشطين األوروبيين، حيث " أحمد"وأخيرًا نجح 
 .وب المانيافي مدينة مبونخ جن Helios klinikukيتلقى العالج اآلن في مركز 

 
 

 وعة العمل من أجل فلسطينيي سوريةمجم
أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، مساء اليوم، النسخة اإلنكليزية من التقرير 

قرار مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع " ، الذي يناقش "حصار اليرموك لم يتنه بعد"التوثيقي 
/ 12اليرموك من قائمة المناطق المحاصرة والصادر بتاريخ لألمم المتحدة القاضي برفع مخيم 

 ".1020/يونيو / حزيران 
ويشير التقرير إلى أن معاناة فلسطيني سورية تستمر داخل المخيمات والتجمعات والمدن 
السورية مع تطاول األزمة وامتداد الصراع، لتتهاوى أمامها كل المكتسبات التي حققها الالجئون 

من اإلعداد واإلستعداد ليوم ُتشُد فيه الرحال إلى أرض الوطن الفلسطيني حيث  عاما ً  76خالل 
 .آالمو  ولد األباء واألجداد ليجدوا أنفسهم أمام نكبة جديدة بما تتضمنه من نزوح ولجوء

ويؤكد التقرير أن مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين يخضع لحصار مطبق منذ منتصف تموز 
سكانه من الدخول أو الخروج إليه إال في حدود ضيقة جداً  ولدواعي ،و يمنع 1022يوليو –
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إنسانية، وكذلك ال يسمح بدخول المساعدات اإلنسانية إلى داخل المخيم واإلكتفاء بالوصول إلى 
ساحة الريجة الواقعة في النصف األول من المخيم على مقربة من حواجز النظام والتي شهدت 

 .خيم القادمين الستالم المساعداتاعتقاالت عديدة ألبناء الم
ويصف التقرير قرار قرار مكتب تنسيق الشؤون االنسانية التابع لألمم المتحدة القاضي برفع 
مخيم اليرموك من قائمة المناطق المحاصرة بالمفاجئ، ويعتبره انتكاسة لكل المحاوالت الرامية 

إلى إخراج المخيم من الحالة التي يقبع 
من عامين وتثبيٍت تحتها منذ أكثر 

لألوضاع الحالية من حصار للمدنيين 
من أهله فيه واستمرار لحالة النزوح 
والتشرد التي يعاني منها الالجئون 
النازحون نتيجة تعاظم أعمال العنف وما 
رافقها من قصف وتدمير لمعظم أحياء 
المخيم، ويتعارض مع تصريحات سابقة 

ن لألمين العام لألمم المتحدة بان كي مو 
حلقة " الذي وصف المخيم بأنه أصبح 

من جهنم، وأن سكانه بحاجة إلى الحماية 
" داعش""وأن " وال يمكن التخلي عنهم

 ".ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية
كما يقدم التقرير مجموعة من الدالئل والمؤشرات التي تؤكد استمرار الحصار المفروض على 

االحصاءات التي توثق الضحايا، واألمراض المنتشرة داخل المخيم، مدعمًا إياها بمجموعة من 
 .المخيم

الجدير بالذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، كانت قد أصدرت بيانًا صحفيًا 
أكدت فيه أن مخيم اليرموك ال يزال محاصرًا، واصفة قرار شطب مخيم اليرموك من قائمة 

 .خاطئالمناطق المحاصرة في سورية بالقرار ال
 :يمكنم تحميل النسخة اإللكترونية من التقرير

 http://goo.gl/mu3wZpباللغة العربية 
 http://goo.gl/8qNOzyباللغة اإلنكليزية 

 

http://goo.gl/mu3wZp
http://goo.gl/8qNOzy
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 لجان عمل أهلي
أتون الحرب السورية قامت حملة الوفاء ضمن خطتها في مساعدة ودعم الالجئين الفارين من 

األوروبية بجولة تفقدية على المهاجرين بحرًا إلى اليونان، وقدمت الحملة لهم في العاصمة أثينا 
بعض الدعم المادي والمعنوي والحصص الغذائية، التي تسد الرمق ليستجمعوا قواهم ويتابعوا 

 .رحلتهم نحو وجهاتهم المنشودة

 
يصلها المهاجرون برًا تقدم الحملة لهم بالتعاون مع مؤسسة الرحمة النمساوية وفي النمسا التي 

وجبة ساخنة يوميًا على الالجئين التي تقطعت بهم السبل في طريق رحلتهم  000ما يقارب الـ 
 .القاسية نحو دول غرب أوروبا

رع ومحطات حيث يتم ذلك عبر الجوالت التي تتفقد أحوال الالجئين في أماكن تجمعهم في شوا
القطار بالعاصمة النمساوية فينا، يشار إلى استمرار تدفق الالجئين الفلسطينيين السوريين عبر 

 .دول المرور األوروبي، هربًا من الحرب السورية والتضييق عليهم من دول الجوار السوري
 

 5102/ أكتوبر  -تشرين األول / 8فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 005000)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 205000) •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 7000)لبنان، 
 .1020لغاية يوليو 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 27)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : خيم اليرموكم •

( 299)يومًا، والماء لـ ( 999)وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  ،على التوالي( 919)لليوم 
 .ضحية( 291)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
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العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من : مخيم السبينة •
( 992)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات• .يومًا على التوالي( 790)

 .يومًا بعد سيطرة مجموعات المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 60)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 020)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل  •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


