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قصف ليلي بالبراميل المتفجرة على مخيم خان الشيح يسفر عن وقوع إصابات "
 "بين المدنيين

      

 
 

 حركة نزوح للعائالت الفلسطينية من منطقة قدسيا بريف دمشق. 

  اليرموك المحاصرداعش يجلد ثالثة شبان في مخيم. 

 مرسوم جمهوري سوري يقضي برفع قيمة استخراج وثيقة سفر الالجئين الفلسطينين. 

 األمن السوري يفرج عن أحد أبناء مخيم العائدين بحمص 

 فلسطينيو سورية يعتصمون أمام مقر الصليب األحمر في لبنان. 

 في عين الحلوة الفرقان تستمر بتقديم خدماتها الطبية واالغاثية لفلسطينيي سورية. 
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 التطورات آخر

الخميس أربعة براميل متفجرة على مخيم  -ألقى الطيران الحربي الروسي والسوري ليل األربعاء 
خان الشيح لالجئين الفلسطينين بريف دمشق الغربي، استهدفت منطقة السوق القديم مما أسفر 

 .عن وقوع إصابات بين المدنيين

المجموعة في ريف دمشق أن مخيم خان الشيح تعرض أيضًا لقصف إلى ذلك أفاد مراسل 
التابع للجيش النظامي، استهدف الحارة الغربية والشرقية  731مدفعي من قبل عناصر الفوج 

وشارع السعيد ومحيط جامع الهدى وسط المخيم، ما أدى إلى إصابة امرأة وشاب إصابة 
 .متوسطة

 
األول مناطق متفرقة من المخيم استهدف فيها مدرسة  هذا وكان النظام السوري قد قصف أمس

بقذيفتي هاون، ما أدى لوقوع إصابات بين الطالب " األونروا"التابعة لوكالة الغوث " بئر السبع"
وعدد من الكوادر التدريسية في المدرسة، فيما قصفت الطائرات الروسية والسورية وسط المخيم 

ب مسجد الهدى بصاروخ أطلقته الطائرات، مما أدى لوقوع حيث تم استهداف منازل المدنيين بجان
إصابات بين المدنيين بينهم إمرأة وطفلة وخلف دمارًا كبيرًا بالمنازل وخرابًا بالممتلكات، وحالة 

 .خوف شديدة بين األهالي وخاصة األطفال

الذي يستقبل ُيشار أن الطائرات الحربية في اآلونة األخيرة كانت قد كثفت غاراتها على المخيم 
المئات من األسر النازحة من القرى والبلدات المجاورة ما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا 

 .والجرحى باإلضافة إلى دمار كبير في منازل المدنيين
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في غضون ذلك، أكد مراسل مجموعة العمل بريف دمشق أن منطقة قدسيا بدمشق شهدت موجة 
هالي اليرموك الذين قطنوا فيها بعد خروجهم من المخيم، وذلك نزوح كبيرة منها من قبل سكانها وأ 

بسبب تصاعد التوتر األمني والقصف الذي تعرضت له بلدة قدسيا في األونة األخيرة، 
واالشتباكات العنيفة التي اندلعت بين قوات النظام السوري والمجموعات المسلحة التابعة 

 .للمعارضة السورية

 
الفلسطينية من بلدة قدسيا، نداًء عبر مجموعة العمل من أجل فلسطينيي  وبدورها وجهت العائالت

سورية ناشدت فيه طرفي الصراع بفتح ممر آمن لهم، كما طالبت كل من األونروا ومنظمة 
التحرير والفصائل الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه أبناء شعبهم، والعمل على إعادتهم 

 .إلى مخيماتهم ومنازلهم

هذا ويعيش المحاصرون عمومًا والالجئون الفلسطينيون خصوصًا في بلدة قدسيا حصارًا خانقًا 
منذ أكثر من عام، حيث يفرض النظام السوري طوقًا على البلدة عالوة على قصف وقنص عدة 
مناطق بالبلدة ومنع خروج ودخول األهالي إال بشروط محددة من قبل عناصر األمن والجيش 

لحواجز، مما سبب حالة من الخوف لدى أهالي اليرموك بأن يطبق سيناريو السوري على ا
 .عائلة فلسطينية 0666حصار مخيم اليرموك على تلك المنطقة التي يقطنها حوالي 

وفي جنوب العاصمة دمشق، أفادت األنباء الواردة من مخيم اليرموك المحاصرعن قيام تنظيم 
لمدنيين بتهمة التدخين بشكل علني ومتكرر، فيما نشر داعش بجلد ثالثة شبان أمام ا -الدولة 

 .التنظيم صورًا قال إنها ألحد المدنيين حيث يقوم عناصر التنظيم بجلده بتهمة الزنا



 

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

 

بجلد فتاتين أمام حاجزه في شارع العروبة جنوب  6670-9-9وكان التنظيم قد قام يوم الجمعة 
بعد خروجهن من المخيم، ومهددًا بمعاقبة  المخيم، متهمهما بخلع الخمار الذي يغطي وجوههن

من يمتنع منهن عن تنفيذ أوامره، وجلد أحد أبناء المخيم في شارع العروبة بتهمة تعاطيه 
 .المخدرات

يأتي ذلك في ظل الممارسات والتي يصفها أبناء المخيم بالتعسفية ومحاوالت التنظيم وفرض 
رار حصار الجيش النظامي والقيادة العامة أجنداته الخاصة على األهالي المحاصرين، واستم

 .المفروض على المخيم، وقطع الماء والكهرباء ومنع عودة االهالي إليه

إلى ذلك، أصدرت الرئاسة السورية أول أمس األربعاء مرسومًا تشريعيًا يقضي برفع قيمة 
لعام ( 69) استخراج وثيقة سفر الالجئين الفلسطينين، ونص المرسوم التشريعي الذي حمل رقم

المتعلقتين بتحديد قمية جواز  6/77/6672تاريخ ( 71)رقم  76و 76بتعديل المادتين  6670
 .السفر الفلسطيني

وبحسب ما نشرته وكالة األنباء السورية سانا على موقعها الرسمي فأن المرسوم يقضي بتعدل 
، 76المادة : اآلتيم، لتصبح على النحو 6/77/6672تاريخ ( 71)من القانون رقم  76المادة 

 :تحدد قيمة جواز السفر ووثيقة سفر الالجئين الفلسطينيين وتذكرة المرور على النحو اآلتي

عشرة آالف ليرة سورية عن كل جواز أو وثيقة سفر لالجئين الفلسطينيين أو تذكرة مرور تصدر 
جئين خمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن كل جواز أو وثيقة سفر لالو  ضمن نظام الدور،

 .الفلسطينيين تصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العالقة

 :م لتصبح على النحو اآلتي6/77/6672تاريخ ( 71)من القانون رقم  76فيما تم تعديل المادة 
يغرم من يفقد جواز سفره مبلغًا مقداره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية ما لم يكن  76المادة »

 .«ما هو في حكمهاالفقدان بسبب الكوارث أو 

مدين "عن الالجئ الفلسطيني  61/9وفي سياق مختلف، أفرج األمن السوري يوم أمس األربعاء 
نصف الشهر، حيث أقدم عناصر حاجز و  ، بعد اعتقال دام نحو شهر(أبو دمحم" )صبحي سرحان

أغسطس من الشهر  –آب / 76طريق حمص طرطوس التابع للجيش النظامي، على اعتقاله يوم 
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لماضي، وذلك أثناء محاولته إيصال ركاب من مخيم العائدين بحمص إلى ساحل مدينة ا
من أهالي قرية  ،طرطوس، علمًا أنه من عناصر القيادة العامة وهو في العقد الخامس من العمر

 .الشجرة في فلسطين

 

 لجان عمل أهلي

ريين في لبنان، في شاركت قوى ولجان أهلية فلسطينية وعدد من الالجئين الفلسطينيين السو 
أمام مركز اللجنة الدولية للصليب االحمر  6670/ 9/ 69االعتصام الذي أقيم اليوم الخميس 

الدولي في مخيم عين الحلوة، احتجاجًا على االختيار العشوائي من قبل إدارة الصليب األحمر 
 .ة إلى لبنانللعائالت األكثر حاجة واستثناء معظم العائالت الفلسطينية المهجرة من سوري

 
وطالب المعتصمون بإنصافهم وشمولهم بهذا االحصاء ورفض المحسوبيات والتضييق على 

من "و" ال للتضييق على المهجرين"و "ال للمحسوبيات"الفلسطينيين السوريين، ورفعوا شعارات 
تعيش ، متسائلين عن آلية إختيار العائالت المحتاجة من النازحين التي "حقنا ان نعيش بكرامة

 .أوضاعًا مزرية

وأكد المعتصمون في المذكرة التي سلموها إلى مدير مركز الصليب األحمر الدولي إعادة النظر 
 .وجعل مساعداتهم تشمل جميع تلك العائالت المهجرة من سورية
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إلى $ 7666وكان الصليب األحمر الدولي قد أعلن قبل عدة أيام أنه سيقدم مساعدة مالية قدرها 
 .الت الفلسطينية السورية األشد حاجة تدفع لهم لمدة أربعة أشهربعض العائ

وفي السياق، تواصل جمعية الفرقان للعمل الخيري توزيع مساعداتها العينية والغذائية على 
العائالت الفلسطينية السورية والسورية المهجرة إلى مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوب لبنان، 

ية أنهم قاموا بصرف مبالغ طلبات االستشفاء المقدمة لها في شهر وبحسب القائمين على الجمع
1/ 6670. 

هذا وكانت الفرقان قد ساهمت خالل الشهر السابع من العام الجاري بصرف فاتورة استشفاء لعدد 
كما وزعت الجمعية طرود غذائية ألسر وصلت حديثًا  ،من العائالت المهجرة من سوريا

طرد غذائي، وكذلك و  ت عينية عبارة عن فرش وحرامات وشراشفباألضافة الى تقديم مساعدا
 .قدمت المساعدة لعائلة إحترق منزلها بشكل كامل في منطقة حي عرب الغوير

وتجدر اإلشارة إلى أن عدد الالجئين من فلسطينيي سورية في لبنان وفق احصائيات وكالة 
ات غير رسمية إلى انخفاض العدد ألفًا في حين تشير احصائي( 26.2)بلغ  6672األونروا لعام 

 76عائلة من أصل حوالي ( 160)ألف الجئ، فيما تقطن في مخيم عين الحلوة يبلغ ( 33)إلى 
 .ألف عائلة فلسطينية سورية لجأوا إلى لبنان هربًا من الحرب الدائرة في سورية

 

 9102/ سبتمبر –أيلول / 92/وأرقام حتى  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)  •

 .6672يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .6670الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ألف ( 19)أكثر من  •



 

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

 

القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •
( 7606)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 7799)العامة على المخيم لليوم 

 .ضحية( 711)ا الحصار يومًا على التوالي، عدد ضحاي( 129)يومًا، والماء لـ 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي( 7626)
يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 7622)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 16)اه عنه ودمار حوالي يوم النقطاع المي( 966)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 •

 (.شيحخان ال -زاكية )باستثناء طريق 


