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محاولة اقتحام بري لمنطقة خان الشيح وسط قصف جوي يطال المزارع "
 "الشرقية منها

  

 
 

 قضاء فلسطيني في اليرموك جراء الحصار ونقص الرعاية الطبية. 

 قصف بقذائف الهاون في محيط مخيم السيدة زينب. 

 اعتقال فلسطينيين من أبناء مخيم خان الشيح في ريف دمشق. 

 األمن السوري يفرج عن أحد كوادر الهيئة الوطنية الفلسطينية وأحد أبناء مخيم النيرب. 

 األونروا تقوم بتعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان. 
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 ضحايا

من  "دمحم خالد" قضى الالجئ الفلسطيي
منطقة الريجة في مخيم اليرموك، سكان 

نتيجة الحصار وانعدام الرعاية الصحية 
داخل المخيم، مما يرفع عدد الالجئين 
الفلسطينيين الذين قضوا نتيجة الحصار 

( 091)ونقص األدوية والرعاية الطبية إلى 
 .ضحية

وكان الطبيب رياض إدريس مدير مركز 
ع اإلنساني والصحي في المناطق المحاصرة اإلنقاذ الطبي في مخيم اليرموك قد وصف الوض

بمخيم اليرموك بالمأساوي، وأكد على انتشار بعض الحاالت المرضية وعلى رأسها التهاب المعدة 
 .واألمعاء، والحمة التيفية والتهاب الطرق التنفسية العلوية

رة عين داعش يفرض حصاره على منطقة الريجة ومحيطها وحا -الجدير ذكره، أن تنظيم الدولة 
جبهة "غزال وشارع حيفا في مخيم اليرموك بعد إغالقه الحاجز الوحيد الذي يربط منطقة سيطرة 

لى المنطقة، أو إدخال المواد الغذائية إال في " فتح الشام ويمنع األهالي من الدخول والخروج من وا 
نفسهم أو لتسليم أ" جبهة فتح الشام"حاالٍت نادرة، في مسعى منه للضغط على من تبقى من 

 .الخروج من المخيم المحاصر

كما يستمر النظام السوري بسياسة الحصار على العديد من المناطق والبلدات في سورية ويواصل 
ويقطع عنه الكهرباء منذ أكثر من  ،على التوالي( 0101)بفرض حصاره على المخيم لليوم 

 .يومًا على التوالي( 261)يومًا، والماء لـ ( 0121)
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 تطوراتال آخر

أفاد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن اشتباكات عنيفة وصفت باألعنف، 
اندلعت في محيط مخيم خان الشيح بين قوات النظام السوري من جهة والفصائل المسلحة التابعة 

ذلك وسط أنباء تحدثت عن محاولة قوات و  للمعارضة السورية من جهة أخرى، وصفت باألعنف،
 .السوري تنفيذ اقتحام عسكري بري للسيطرة على المنطقة النظام

تزامن ذلك مع شنه الطيران الحربي الروسي والسوري عدد من الغارات الجوية استهدفت المزارع 
 .الشرقية المحيطة بمخيم خان الشيح في الغوطة الغربية

 
يومًا من حصار تام  01أما من الجانب اإلنساني يعاني سكان مخيم خان الشيح منذ أكثر من 

فرضته قوات النظام السوري على المنطقة والمخيم، مما أدى إلى فقدان الخبز وجميع المواد 
 .الغذائية، واألدوية وحليب األطفال

إلى ذلك أطلق عدد من الناشطين حمالت تدعو لالعتصام في عدد من البلدان األوربية، نصرة 
دخال المساعدات لمخيم خان الشيح، وللمطالبة بإيقاف قصفه  واستهدافه، وفك الحصار عنه، وا 

 .اإلنسانية والغذائية إليه

قذائف هاون في  1وفي ريف دمشق أيضًا، أفادت أنباء وردت لمجموعة العمل عن سقوط 
المحيط القريب من مخيم السيدة زينب، مما أحدثت خرابًا في منزل أحد المدنيين وحالة فزع بين 

 .الأبناء المخيم وخاصة األطف



 

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

 

الجدير ذكره أن محيط مخيم السيدة زينب تعرض لعدة تفجيرات استهدفت مجموعات موالية 
للنظام السوري راح ضحيتها العشرات من الالجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم السيدة زينب، 

 .ضحية من أبناء المخيم قضوا منذ بدء أحداث الحرب في سورية( 60)ووثقت مجموعة العمل 

 
ذلك، اعتقل عناصر حاجز الزيتي التابع للنظام السوري في منطقة زاكية الجئين في غضون 

أبو "والالجئ " أحمد حيدر علي"الطالب الجامعي: فلسطينيين من أبناء مخيم خان الشيح هما 
 .أمس األول األربعاء دون معرفة األسباب الكامنة وراء اعتقالهما" صدام الحجي

ء مخيم خان الشيح رهن االعتقال لدى النظام السوري، وذلك الجئين من أبنا" 019"يذكر أن 
 .بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية

أحد كوادر " دمحم قاسم، أبو خالد"وفي سياق متصل، أفرج األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني 
اصر أمنية سورية من أمام حاجز بيت الهيئة الوطنية األهلية الفلسطينية، وذلك بعد أن اعتقلته عن

 .سحم جنوب العاصمة دمشق قبل نحو شهرين

دخالهم عبر الحاجز " أبو خالد"وكان  متطوًعا لدى الهيئة ويقوم بإخراج طلبة مخيم اليرموك وا 
إياه، مع العلم أن الهيئة الوطنية األهلية الفلسطينية تشكلت بمبادرة من أبناء مخيم اليرموك واتفق 

كيلها الفصائل الفلسطينية إلدارة شؤون مخيم اليرموك، في حين اعتقل األمن السوري على تش
 .عددًا من أعضائها بعد ذلك وقضى عدد منهم خالل أحداث الحرب في المخيم
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بعد ( عاماً  21" )نضال عيسى الناجي"كذلك أفرج األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني حلب
واجز النظام في طريق حلب مخيم النيرب، وذلك بعد عودته عشرةأيام من اعتقاله من قبل أحد ح

 .من إحدى مشافي حلب، حيث أجرى عملية جراحية هناك

الجئًا فلسطينيًا ( 0011)ُيشار أن األجهزة األمنية السورية تواصل تكتمها على مصير أكثر من 
صيرهم، ومن في سجونها، وذلك بالرغم من المطالبات المستمرة باإلفراج عنهم والكشف عن م

بين المعتقلين األطفال والنساء وكبار في السن وأشقاء وآباء وأبناء وعائالت بأكملها، وتم قضاء 
 .المئات منهم تحت التعذيب

بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين " األونروا"إلى ذلك، قامت وكالة 
بدل إيجار لكل عائلة فلسطينية الجئة $ (011)السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ 

تشرين و  لكل شخص عن شهري أيلول$ ( 12)ل حوالي .ألف ل( 11)بدل طعام و  من سورية،
 .األول

الجدير بالتنويه أن األونروا كانت قد أعلنت عبر رسائل أرسلتها إلى فلسطينيي سورية تبلغهم فيها 
م دفع مستحقات شهر أيلول استثنائيًا مع أنه بسبب تجديد بطاقات الصراف اآللي سوف يت

مستحقات تشرين األول في منتصف شهر تشرين األول، كما قامت بتجديد بطاقات الصراف 
 .اآللي وتسليمها للعائالت الفلسطينية السورية بداية الشهر الجاري 

من ( 1106)أعلنت أنها تمكنت من خالل المناشدة العاجلة لسوريا لعام " األونروا"هذا وكانت 
االستمرار بتقديم المساعدة النقدية لالجئي فلسطين القادمين من سورية إلى لبنان، والمؤهلين 

  :للحصول على المساعدات النقدية على النحو التالي

أربعون ألف ليرة لبنانية وذلك بدل غذاء للفرد الواحد، ومنوهة أن هذه المساعدة مستمرة حتى 
اعدة شهرية إيواء، حيث ستقدم هذه المساعدة شهريًا ابتداًء مس$ ( 011)و ،(1106)نهاية عام 

 .1106مارس الحالي ولغاية شهر تشرين األول  -من شهر آذار 

 



 

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

 

 6132أكتوبر  –تشرين األول  31وأرقام حتى  فلسطينيو سورية إحصائيات

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 02211) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 115211) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6111) •

 .1102يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 0111) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 0111) •
 .1106ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 29)أكثر من  •
القيادة  -النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية استمرار حصار الجيش : مخيم اليرموك •

( 0121)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0101)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 000)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 261)يومًا، والماء لـ 

ازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى من: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 0166)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 0120)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 21)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 906)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا : حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في  •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


