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اشتباكات عنيفة في اليرموك وسكانه يطالبون إدخال الخبز وقوافل "
 "المساعدات اإلنسانية إليه

  

 
 

 قضاء أحد أبناء مخيم السبينة في معارك الديرخبية بريف دمشق 

  مخيم اليرموكعودة طالب الشهادة الثانوية إلى 

 غارات ليلية على مخيم خان الشيح تحدث خراباً بالمنازل 

 تجمع األطباء الفلسطينيين في أوروبا يصف الوضع في مخيم خان الشيح بالكارثي 

  فلسطينيين خالل شهر أيلول الماضي 8األمن السوري يعتقل 
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 ضحايا

الملقب بالباتر من أبناء " جهاد عمار موسى"ضى الشاب ق
مخيم سبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، خالل 
االشتباكات التي جرت بين قوات النظام السوري ومجموعاته 
الموالية وقوات المعارضة المسلحة بمنطقة الديرخبية في 
الغوطة الغربية بريف دمشق، وهو أحد عناصر ما يسمى 

أحد المجموعات العسكرية الموالية " القومي العربي الحرس"
 .للنظام في سورية

 

 آخر التطورات

تظاهر عدد من أبناء مخيم اليرموك القاطنين في بلدة يلدا تنديدًا بالحصار الذي يفرضه النظام 
السوري على مخيم اليرموك والمنطقة الجنوبية من العاصمة دمشق، ودعا المتظاهرون وكالة 

ومنظمة التحرير الفلسطينية بتحمل مسوؤلياتهما تجاه الالجئين الفلسطينيين في " ونرواأ"الغوث 
سورية وخاصة في مخيم اليرموك وفي البلدات المجاورة، مطالبين إدخال الخبز وعودة قوافل 

 .المساعدات اإلنسانية ألهالي مخيم اليرموك

 



 

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

 

اليرموك، بين الجيش النظامي والفصائل وفي سياق مختلف اندلعت اشتباكات عنيفة في مخيم 
والمجموعات المسلحة من جهة أخرى، على محور بلدية وثانوية  ،الفلسطينية الموالية له من جهة

 .اليرموك ومدرسة صبارين والكرمل في شارع جالل كعوش بشارع فلسطين

وتشغيل الالجئين سلم قبل عدة أيام مدرسة الكرمل التابعة لوكالة غوث " داعش"يذكر أن تنظيم 
الموالية " حركة فلسطين الحرة"إلى ( الكترونيات الشجرة)والواقعة بجانب ( األونروا)الفلسطينين 

 .للنظام السوري، دون وقوع أي اشتباكات أو اقتتال بينهما

في غضون ذلك عاد إلى مخيم اليرموك يوم أمس الطالب الذين خرجوا قبل يومين منه لتقديمهم 
المعلومات لطلبة الشهادة الثانوية الذي تجريه وزارة التربية والتعليم تمهيدًا لتقديم امتحانات سبر 

 .6102-6102امتحانات الشهادة الثانوية لعام 

داعش  -حيث توجه طالب مخيم اليرموك رغم الحصار واالشتباكات المستمرة بين تنظيم الدولة 
اص ومعهد فلسطين في العاصمة من جهة وجبهة النصرة من جهة أخرى إلى معهد سعيد الع

 .دمشق

وفي الغوطة الغربية من ريف دمشق شن الطيران الحربي الروسي السوري غارتين على مخيم 
خان الشيح لالجئين الفلسطينيين، استهدفت إحدى الغارات وسط الحارة الشرقية مما أحدث خرابًا 

 .في المنازل وحالة خوف كبيرة بين األهالي وخاصة األطفال
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ما قام الطيران المروحي بإلقاء أربعة براميل متفجرة على المزارع الشرقية من المخيم، فيما ك
قصفت مدفعية النظام السوري طريق زاكية خان الشيح المنفذ الوحيد ألبناء المخيم الذي يمّدهم 

لوك بالمواد الغذائية، علمًا أن جميع الطرق المؤدية للمخيم مقطوعة، مما يجبر األهالي إلى س
طريق زاكية بالرغم من خطورته العالية، حيث يتعرض دومًا الستهداف الجيش السوري، وقد سقط 

 .”طريق الموت"العديد من أبناء المخيم ضحايا خالل مرورهم عليه حتى أطلق أبناء المخيم عليه 

وبدوره حذر تجمع األطباء الفلسطينيين في أوروبا من تدهور األوضاع اإلنسانية لالجئين 
 .الفلسطينيين في مخيم خان الشيح ووصف الوضع اإلنساني للسكان بالكارثي

وقال التجمع في بيانه، أن الوضع المتدهور في المخيم جاء نتيجة استهداف المدنيين باألسلحة 
الفتاكة والمحرمة دوليًا والذي خلف وراءه عشرات الضحايا وتدمير البنية التحتية وتعطيل المرافق 

ية، وخروج المراكز الصحية والمشفى الوحيد في المخيم عن الخدمة، منوهًا إلى أن العامة الخدم
 .آالف طفل 3ألف الجئ فلسطيني بينهم  06ذلك يهدد حياة أكثر من 
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ودعا التجمع الذي أدان القصف، المجتمع الدولي والمنظمات اإلنسانية الحكومية وغير الحكومية 
تح ممرات آمنة لدخول الطواقم الطبية والسماح بدخول المواد للتدخل إلنقاذ المدنيين، وطالب بف

دخال األغذية الخاصة لألطفال والرضع وحديثيي الوالدة والسماح بخروج  ،الطبية واألدوية وا 
 .المرضى من المخيم

وطالب البيان األونروا بتحّمل مسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطنيين وتعزيز المستوصف الطبي 
الكوادر المؤهلة، وفي ختام بيانه شدد تجمع األطباء الفلسطينيين في أوروبا على في المخيم ب

ضرورة وقف كل عمليات االستهداف التي يتعرض لها المدنيون في مخيم خان الشيح باعتباره 
 .مخيمًا معترفًا به دولياً 

الجئين  8ومن جانبه أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن النظام السوري اعتقل 
 الجئين من أبناء مخيم النيرب،( 4)سبتمبر الفائت، بينهم  -فلسطينين خالل شهر أيلول 

 .الجئان من مخيم اليرموك، وشخصان من تجمع المزيريب جنوب درعاو 

 0006هذا وأّكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن فريق التوثيق لديها قام بإحصاء 
الفلسطينيين منذ بداية األحداث في سورية، حيث يشكل الشباب النسبة معتقاًل من الالجئين 

األكبر من المعتقلين، كما تم توثيق اعتقال عدد من الصحفيين والناشطين اإلغاثيين، إضافة 
 .العتقال العديد من الرموز والكفاءات الفلسطينية

 

  6161/ أكتوبر – األول تشرين/ 61/ حتى وأرقام إحصائيات فلسطينيو سورية 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6000) •

 .6102يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000) •



 

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

 

 .6102ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 27)أكثر من  •
القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

( 0622)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0602)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 071)ضحايا الحصار يومًا على التوالي، عدد ( 232)يومًا، والماء لـ 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 0127)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 0620)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 21)المياه عنه ودمار حوالي  أيام النقطاع( 707)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : الرمل والعائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب •

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

 .(ان الشيحخ -زاكية )باستثناء طريق 


