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وصول الدفعة األولى من مقاتلي خان الشيح وأهاليهم بينهم مجموعة "
 "من أبناء مخيم خان الشيح إلى إدلب

 

 
 

 قصف صاروخي يستهدف ساحة الريجة في مخيم اليرموك بدمشق. 

 "لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية غارة جوية على مخيم "درعا. 

 األورومتوسطي يدعو ألمانيا لتسريع إجراءات لم شمل الالجئين. 
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  آخر التطورات

وصلت صباح األمس الثالثاء الدفعة األولى من مقاتلي بلدة خان الشيح وأهاليهم بينهم عدد من 
دلب في الشمال السوري في أبناء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق إلى مدينة إ

وذلك وفق اتفاق تم توقيعه بين المعارضة السورية  ،مناطق سيطرة المعارضة السورية المسلحة
المسلحة والنظام السوري، يقضي بخروج المعارضة السورية المسلحة من بلدة خان الشيح 

 .قيلوالبلدات المجاورة لها وانتقالها إلى مدينة إدلب بعد تسليمها لسالحها الث

 
ومن المتوقع أن تخرج يوم غد دفعة ثانية من األهالي والتي يضم معظمها مدنيين من أبناء مخيم 

 .خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق

وفي ذات الموضوع ُسجل انقالب حافلة من الحافالت التي أقلت األهالي، صباح اليوم، حيث 
 .بينهم طفلقضت امرأة من سكان البلدة وأصيب آخرون 
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يذكر أن المخيم كان قد تعرض خالل األسابيع الماضية ألعنف موجة من االستهداف العسكري 
بمختلف أنواع األسلحة من قبل قوات الجيش السوري والتي قطعت جميع الطرقات الواصلة إلى 

 .المخيم مما أسفر عن نفاد معظم المواد الغذائية والطبية من المخيم

صفت قوات النظام السوري والفصائل الفلسطينية الموالية له صباح اليوم وعلى صعيد آخر، ق
الثالثاء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق بعدد من الصواريخ، 

اشتباكات وصفت بالعنيفة بين قوات النظام  استهدفت منطقة الريجة، تزامن ذلك مع اندالع
 .جيل وقوع ضحايا أو إصابات بين الطرفينوالفصائل المسلحة دون تس

محيطها وحارة عين غزال وشارع و  داعش حصاره على منطقة الريجة -فيما يفرض تنظيم الدولة 
 ".حيفا في مخيم اليرموك التي تقع تحت سيطرة "جبهة فتح الشام

الحربي وفي سياق متصل، أفاد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بقيام الطيران 
التابع لقوات النظام السوري بشن غارة جوية على "مخيم درعا" لالجئين الفلسطينيين، اقتصرت 
أضرارها على الماديات، كما قصفت قوات النظام حي طريق السد المالصق للمخيم والذي تقطنه 

 .عائالت فلسطينية بأسطوانة متفجرة أحدثت خرابًا في منازل المدنيين

 
ن المخيم قد شهد في اآلونة األخيرة قصًفا متواصاًل من قبل قوات النظام الجدير بالذكر أ

السوري، مما خلف دمارًا كبيرًا في منازل وممتلكات المدنيين، الذين يعانون من أوضاع إنسانية 
 .قاسية نتيجة الحصار وغياب الخدمات الصحية واإلغاثية عنهم
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وق اإلنسان في بيان صحفي أصدره يوم وفي موضوع مختلف، دعا المرصد األورومتوسطي لحق
أمس الثالثاء الحكومة األلمانية إلى تسريع لم شمل الالجئين ووقف القرارات التي تصدرها بشأن 
منح السوريين وضع لجوء مقلق يدفعهم للعودة إلى بالدهم التي خرجوا منها خوفًا على حياتهم 

 .وحياة أطفالهم

نه عن قلقه البالغ عقب ما ذهبت إليه ألمانيا مؤخرًا من كما عبر المرصد األورومتوسطي في بيا
تبني سياسة جديدة بحق طالبي اللجوء من سورية تمثلت في منحهم حماية ثانوية مؤقتة بداًل من 
"وضع الالجئ"، وهو الذي سيكون له انعكاس مباشر على قدرتهم على لم شملهم بعائالتهم 

 .دول الجوار الموجودة في سورية أو تلك التي نزحت إلى

وشدد البيان على أن تلك السياسة جاءت من خالل مجموعة من التعديالت في القوانين األلمانية 
تشرين الثاني  23الخاصة بالتعامل مع طالبي اللجوء جرت مؤخرًا، وُتّوجت بقرار صدر يوم 

-Schleswig - عن المحكمة اإلدارية العليا في والية "شليسفيغ هولشتاين 2016)نوفمبر( 
Holstein"   األلمانية، مشيرًا إلى أن "الالجئين السوريين لهم الحق في أن ُيمنحوا حماية ثانوية

 ".وضع الالجئ –مؤقتة، وليس من الضروري توفير الحماية الكاملة لهم  -

وحذر المرصد األورومتوسطي في بيانه الذي وصل نسخة منه إلى مجموعة العمل من العواقب 
بي اللجوء السوريين عقب هذه السياسة، حيث أن وضع الحماية المؤقتة في التي ستلحق طال

ألمانيا ُيمنح لمدة سنة فقط بداًل من ثالث سنوات، وتكون قابلة للتجديد إذا استمر السبب الذي 
ُمنحت الحماية على أساسه، كما أن لم شمل األسرة في حالة الحماية المؤقتة ال ُيمنح بشكل 

روط، وهو ما سيعني أن الالجئين السوريين سيعيشون في حالة من عدم مباشر أو من غير ش
 .االستقرار على المدى الطويل في ظل عدم وجود مؤشرات على تحسن مشهود في بلدهم

ولفت األورومتوسطي إلى أن هذا الغموض له تأثير سلبي خاصة على األطفال السوريين الذين 
 .ن فروا من صراع وحشيبالكاد اندمجوا في البيئة الجديدة بعد أ

إلى ذلك دعا المرصد المكتب األلماني لشؤون الهجرة والالجئين إلى االمتثال إلى وثيقة 
الصادرة عن كل من البرلمان والمجلس األوروبي، وال سيما EU/  2011/95رقم ) التوجيهات
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بما في ذلك  منه، والتي تمنح الالجئين الحق غير المشروط في لم شملهم بعائالتهم، 23المادة 
 ".أصحاب "الحماية المؤقتة

 

 إحصائيات وأرقام حتى 29/ تشرين الثاني– نوفمبر/ 2016فلسطينيو سورية 

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

 .2015يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000) •
 .2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79أكثر من ) •
القيادة العامة  -مخيم اليرموك: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

( يومًا، 1319( على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من )1260)على المخيم لليوم 
 .( ضحية191( يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار )780والماء لـ )

مخيم السبينة: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  •
 .( يوم على التوالي1113)
( يوم بعد سيطرة مجموعات 1305هالي عنه منذ حوالي )مخيم حندرات: نزوح جميع األ •

 .المعارضة عليه
 .( من مبانيه%70( يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي )963مخيم درعا: حوالي ) •
( على التوالي، 62مخيم خان الشيح: استمرار حصار الجيش النظامي على المخيم لليوم ) •

 .المناطق المجاورة له وانقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين
مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة: الوضع هادئ نسبيًا مع  •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


