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قصف على محيط مخيم خان الشيح وأنباء عن إعدام النصرة امرأة في "
 "مخيم اليرموك

 

 
 

  توزيع مساعدات إنسانية على أبناء مخيم اليرموك في بلدة يلدا والعاصمة دمشق
 من المخيم للعالج والموافقة على خروج الجئ فلسطيني

  حالة ارتياح تسود في مخيم خان دنون بعد توقيع هدنة في قرية الطيبة المجاورة مع
 استمرار أزمة المياه

 اتهامات للجيش األردني بمنع إدخال جرحى الالجئين الفلسطينيين من سوريا 
  ألف الجئ على دول اإلتحاد 021اتفاق أوروبي على توزيع 

  أطفال الالجئين الفلسطينيين السوريين في والية كيليس توزيع مالبس العيد على
 التركية
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 آخر التطورات
ألقت الطائرات السورية أربعة براميل متفجرة في محيط مخيم خان الشيح الشرقي، كما استهدفت 
مدفعية النظام السوري منطقة الخان في المحيط الغربي للمخيم بقذيفة دبابة، في حين استهدفت 

معارضة المسلحة قوات النظام المتمركزة على أوتستراد السالم، مما أحدث حالة مجموعات ال
 .هلع بين أبناء المخيم خوفًا من أن يطالهم القصف وأن يكونوا ضحية النتقام قوات النظام

يأتي ذلك في ظل استمرار إغالق جميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة دمشق، 
، الذي يضطر األهالي إلى سلوكه بالرغم من المخاطر التي (زاكية، خان الشيح)باستثناء طريق 

قد تواجههم من قصف وقنص للطريق والذي أدى إلى قضاء العديد من أبناء المخيم، وكانت 
ضحية من أبناء مخيم خان الشيح قضوا منذ بدء أحداث الحرب  731مجموعة العمل قد وثقت 

 .في سوريا

 
 دارس مخيم خان الشيحالدمار في أحد م

إلى جنوب العاصمة دمشق حيث أفادت األنباء الواردة من مخيم اليرموك عن إقدام جبهة 
وهي أم ألربع أطفال بالقرب من مسجد فلسطين في المخيم، " حميدة جالد"النصرة على إعدام 

ى التي تقوم بها بتهمة الكفر وسب الذات اإللهية لعدة مرات متتالية، علمًا أنها ليست المرة األول
النصرة بإعدام أفراد في المخيم، هذا ولم يتسن للمجموعة التأكد من صحة تلك األنباء حتى 

 .ساعة إعداد هذا التقرير
وتستمر داعش والنصرة بالسيطرة على مخيم اليرموك منذ مطلع نيسان الماضي، وتفرض على 

من الناشطين يتهم التنظيمين  المحاصرين في المخيم أجندات خاصة بها، مع العلم أن عدداً 
 .باغتيال عدد من الناشطين واإلغاثيين في المخيم
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مؤسسة جفرا توزيع دفعة جديدة من المساعدات اإلنسانية و  من جانب آخر بدأت منظمة التحرير
 وتضمنت المساعدات ،"يلدا، ببيال، بيت سحم"على أهالي مخيم اليرموك الذين نزحوا إلى بلدات 

وصحية باإلضافة إلى حبوب لتعقيم المياه، ومن المقرر أن يستمر التوزيع ألربعة سلاًل غذائية 
 .أيام متتالية

 
 توزيع المساعدات في في البلدات المجاورة لمخيم اليرموك

وفي سياق متصل زارت هيئة اإلغاثة العالمية بالتعاون مع الهيئة الخيرية مدرستي سعيد العاص 
األمين الدمشقي، وعبد القادر الحسيني في حي العفيف بدمشق، في منطقة األليانس بحي 

طالب  751وقدمت للطالب األغطية الشتوية والحقائب المدرسية، وأكدت الهيئتان حصول 
 .وطالبة من أبناء مخيم اليرموك في المدرستين على الحقائب واألغطية الشتوية

بيوتها تعاني أوضاعًا معيشية قاسية، يذكر أن أبناء المخيمات الفلسطينية وخاصة المهجرة من 
بسبب استمرار أحداث الحرب،  ،في ظل غالء األسعار وضعف الموارد المالية وانتشار البطالة

ومواصلة الجيش السوري والقيادة العامة منع عودة األهالي إلى بيوتها، باإلضافة إلى سيطرة 
 .اء المخيمداعش والنصرة على المخيم والذي ّسبب هجرة اآلالف من أبن

أبو علي يوم أمس مخيم اليرموك لتلقي " عصام العم علي"في حين غادر الالجئ الفلسطيني 
العالج في العاصمة دمشق، وذلك بعد موافقة األمن السوري الذي يحظر على المحاصرين من 

 الذي يعتبرهم جزءًا من المسلحين إالو  مخيم اليرموك أو البلدات المجاورة الخروج من المنطقة
 .لبعض كبار السن والمرضى

وفي ريف دمشق تسود حالة ارتياح بين أبناء مخيم خان دنون بريف دمشق بعد توقيع هدنة بين 
الجيش السوري ومجموعات المعارضة المسلحة في قرية الطيبة المجاورة للمخيم بعد أن كان 

 .المخيم منطقة اشتباك وعرضة لسقوط القذائف
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ثر ذلك ُفتح الطريق بين  المخيم والقرية والمغلق منذ أكثر من عام، وُرفعت السواتر الترابية وا 
وشهد الطريق عودة بعض األهالي إلى القرية والتي كانت تحت سيطرة مجموعات المعارضة 

 .المسلحة
إلى ذلك يعاني أبناء المخيم من عدم وصول الماء إلى بيوتهم، حيث يضطرون إلى شراء الماء 

ف من معاناتهم االقتصادية، على أن يتم في األيام القادمة تزويد عبر الصهاريج، مما يضاع
صهاريج تأتي يوميًا إلى المخيم بأمر من وزارة الري  6المخيم والحارات التي ال تصلها المياه بـ

 .وسيكون التوزيع إما بشكل مجاني أو بسعر رمزي
دني بمنع إدخال على صعيد آخر اتهم عدد من الناشطين وأهالي مخيم درعا الجيش األر 

سعافهم ومنهم األطفال والنساء، وقال شهود عيان أنه ولعدة  الجرحى من الالجئين الفلسطينيين وا 
مرات وبعد قصف الجيش النظامي لمخيم درعا ومناطق تجمع الالجئين الفلسطينيين والتي سقط 

ي وعند يتم اسعاف الجرحى إلى الجانب األردن ،فيها عدد من الالجئين بين قتيل وجريح
الوصول إلى الساتر الترابي الفاصل بين الحدود السورية األردنية يمنعهم الجيش األردني من 

 .دخول أراضيه
ومن الجرحى الذين يتم منعهم عناصر فلسطينية تنتمي لمجموعات المعارضة السورية المسلحة، 

 .مما دفع البعض إلى دخول األراضي األردنية بوثائق سورية حتى يتم عالجهم
يأتي ذلك مع استمرار السلطات األردنية حظر دخول الالجئين الفلسطينيين ألراضيها، في وقت 
رّحلت قسرًا عائالت فلسطينية من أراضيها، حيث اتّبعت بالفترة األخيرة سياسة اإلبعاد القسري 

 .لعدد من الالجئين الفلسطينيين الذين دخلوا إلى األردن للبحث عن المالذ اآلمن
 
 

 أوروبا
 721بعد مشاورات مكثفة قرر وزراء داخلية اإلتحاد األوروبي خالل اجتماعهم اليوم على توزيع 

ألف الجئ على الدول األوروبية وفق نظام الحصص، يأتي ذلك بعد ازدياد تدفق الالجئين إلى 
 مع الالجئين" الوحشية"دول اإلتحاد األوروبي، وتعرض المجر النتقادات واسعة لطريقة تعاملها 

 .العابرين لحدودها
ساعة  20الجئ وصلوا إلى كرواتيا في الـ 5011وكان الصليب األحمر الكرواتي أعلن أن نحو 

الماضية، وذلك بعد إغالق المجر حدودها بوجه الالجئين، حيث تنزلهم الحافالت في صربيا 
 .قرب الحدود بين البلدين، ثم يعبرون إلى كرواتيا وسلوفينيا ثم النمسا
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المئات من الالجئين الفلسطينيين السوريين يواصلون رحلتهم إلى الدول األوروبية عبر  يذكر أن
اليونان وصواًل إلى دول اللجوء األوروبي، ويتم دخول العشرات وبشكل يومي إلى النمسا 

ألف  (36)وألمانيا، فيما يواصل آخرون رحلتهم إلى الدول اإلسكندنافية، علمًا أن أكثر من 
 .نيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرةالجئًا فلسطي

 
 تركيا

لرسم البسمة على وجوه األطفال مع قدوم عيد األضحى المبارك لجنة فلسطينيي سورية في 
تركيا توزع مالبس العيد على أطفال الالجئين الفلسطينيين الفارين من ويالت الحرب السورية 

 .كيةواستقروا في والية كيليس التر 

 
يشار أن فلسطينيي سوريا يعانون من صعوبات معيشية في تركيا وخاصة ارتفاع إيجار المنازل 

الجئ  5111إلى  3111وصعوبات العمل، وتشير إحصائيات غير رسمية إلى وجود نحو 
فلسطيني سوري في تركيا، علمًا أن تركيا بلد مرور لكثير من الالجئين الفلسطينيين المتوجهين 

 .الدول األوروبيةإلى 
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 2102/ سبتمبر  -أيلول / 22فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في  (050111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و(15,500)  •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6111)لبنان، 
 .2175لغاية يوليو 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (36)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

 (312)يومًا، والماء لـ  (222)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (272)لليوم 
 .ضحية (722)لتوالي، عدد ضحايا الحصار يومًا على ا

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (610)

يومًا بعد سيطرة مجموعات  (215)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%11)ام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي أي (575)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة• •

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

 .(خان الشيح -زاكية ) باستثناء طريق


