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مجموعة العمل تعلن مخيم خان الشيح مخيمًا محاصرًا وتطلق نداء "
 "استغاثة لحماية المدنيين

 

 
 

 قضاء أحد مرتبات جيش التحرير الفلسطيني في ريف دمشق 

  محيط مخيم خان الشيحقصف بالبراميل المتفجرة والصورايخ يستهدف  

 داعش يفرض أحكاماً جديدة في مخيم اليرموك 

 إصابة أحد أبناء مخيم خان دنون في ريف دمشق 

 فلسطين الخيرية تواصل تقديم خدماتها الطبية المجانية لنازحي اليرموك 
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 مجموعة العمل

محاصرًا بالكامل، أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية أن مخيم خان الشيح مخيمًا 
نتيجة الحصار المشدد الذي فرضه الجيش النظامي عليه بعد سيطرته على كافة المناطق 
المجاورة له في الغوطة الغربية لمدينة دمشق، وعزله عن محيطة وقطع كافة الطرقات الواصلة 

 .إليه، مما أدى إلى نفاد المواد األساسية من أغذية وأدوية وحليب أطفال

الفًا ما بين الجئ  51مجموعة العمل العالم لحماية سكانه المقدر تعدادهم بحوالي الـ كما دعت 
فلسطيني ونازح سوري من المناطق المجاورة، وللتحرك السريع والفوري لتقديم الحماية الجسدية 
ة والقانونية لألهالي داخل المخيم للحيلولة دون ارتكاب المزيد من االنتهاكات واألعمال اإلنتقامي

بحقهم على يد قوات النظام السوري والمليشيات المسلحة الموالية له وتأمين حياة النساء واألطفال 
 .والشيوخ والرجال

كما وجهت مجموعة العمل نداء استغاثة لكافة األطراف المعنية للضغط على النظام من أجل فك 
اء ودواء عبر الطرق الحصار المفروض على المخيم والسماح بادخال المواد األساسية من غذ

والممرات الرئيسية الموصلة للمخيم، والسماح بدخول الفرق اإلغاثية واإلنسانية إلى المخيم 
للتخفيف من األثار الكارثية التي تركها القصف اليومي الذي طال المخيم والحصار المفروض 

 .يوماً  03عليه منذ قرابة الـ
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ديد من البيانات والمناشدات أدانت فيها قصف مخيم ُيشار أن مجموعة العمل كانت قد أطلقت الع
اإلعالميين والمدنيين و  خان الشيح الخالي من السالح والمسلحين واستهداف الناشطين اإلغاثيين

دخال المواد الغذائية إليه كان آخرها بيان أدانت فيه  ،العزل، وطالبت برفع الحصار عن المخيم وا 
الخالدي من قبل قناصة النظام السوري أثناء محاولته ادخال اغتيال الناشط االغاثي خالد أسعد 

 .مادة الخبز للمحاصرين داخل المخيم من أطفال ونساء وشيوخ وذوي احتياجات خاصة

 

 ضحايا

من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني خالل " أحمد عبد الوهاب قبالوي " قضى الالجئ الفلسطيني
السوري من جهة ومجموعات المعارضة المسلحة من المواجهات المتواصلة بين قوات النظام 

جهة أخرى في تل صوان بريف دمشق، وهو من ابناء مخيم الحسينية بريف دمشق، ومن قرية 
 .الصالحية بقضاء صفد في فلسطين

 
 آخر التطورات

أفاد مراسل مجموعة العمل في ريف دمشق، أن قوات النظام السوري جددت قصفها لمحيط مخيم 
لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، حيث ألقى الطيران المروحي سبعة براميل  خان الشيح

على المزارع الشرقية للمخيم، تزامن " فيل"متفجرة، في حين سقط صاروخ أرض أرض من نوع 
 .ذلك مع قصف مدفعي عنيف من تلة الكابوسية استهدف المزارع الشرقية المحاذية للمخيم
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ق قالت مصادر محلية في مخيم اليرموك المحاصر أن تنظيم وفي جنوب العاصمة السورية دمش
داعش فرض أحكامًا جديدة في مخيم اليرموك المحاصر، فيما بّث التنظيم صورًا يظهر  -الدولة 

وهم يقومون بجلد أحد المدنيين بحجة بيعه الدخان، " الحسبة"فيها عناصر تابعة للتنظيم دعاهم بـ
تالف كمية من السجائر، ورفعوا وصورة " االحتساب على مسبل إزار"بنطال مدني تحت مسمى  وا 

 .ثالثة تظهر توزيع اللباس الشرعي على نساء المخيم

ومن تلك األحكام التي يفرضها التنظيم، منع تربية الطيور تحت طائلة المصادرة والذبح أو 
بات أو األفراح، إطالق النار بين منازل المدنيين بحجة قتل الطيور، وعدم التصفيق أثناء المناس

ساعة مع درس شرعي والمرة  42وعدم التدخين والجزاء بحسب الفئات التالية أول مرة سجن 
يومًا مع دروس عدة ودورات شرعية والثالثة يغرم الشخص الذي تكرر  03الثانية يسجن لمدة 

 .س.ل 24333غرام من الذهب أي مايعادل  4بمقدار 

ن كان العمل يتبع لمؤسسة ما أو هيئة ما تحت طائلة كما منع التصوير ألي شخص كان حتى إ
السجن واإلعمال الشاقة، وعدم لبس لباس ضيق للشباب مع رفع البنطال الى زر القدم، وعدم 

ن تكرر اإلنذار  (األلوان)لبس لباس التبرج للنساء  بل فقط اللباس الشرعي تحت طائلة السجن وا 
 .مرات عدة تجلد بساحة عامة، وعدم بيع الحطب بحجة أمالك عامة

ن كان كأس شاي وخاصة  ومنع أصحاب الممتلكات من إخراج أي شيء إلى منطقة يلدا وا 
 .الممتلكات اإللكترونية

ي أوقات الصالة والذي يقوم بالتجول وعدم كما فرض التنظيم منع التجول داخل مخيم اليرموك ف
التوجه الى المسجد يجلد أمام أعين المارة، وعدم اإلقتراب من منطقتهم العسكرية مثل شارع 

 .03الجاعونة وبالقرب من مستشفى فلسطين وحارات شارع الـ 

ساحة  فيما يواصل التنظيم منع فتح المدارس، وعدم السماح ألبناء مخيم اليرموك القاطنين في
( غرفة الهاتف)الريجة إدخال الطعام بحجة وجود عناصر جبهة النصرة، ومنع االقتراب على 

 الى معقل التنظيم من ساحة الطربوش وحي الجاعونة، ADSL بسبب سحب خطوط الهاتف الـ
 .فرض على الناس منع لعب كرة القدم نهائيا في المدارس والطرقاتو 
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من سكان مخيم خان دنون خالل " عبد الرزاق سعيد دمحم"وفي سياق مختلف أصيب الشاب 
مشاركته القتال إلى جانب الجيش النظامي في معارك الدير خبية بريف دمشق، مما أدى إلى 
بتر ساقه جراء انفجار لغم أرضي، وهو من عناصر مجموعات حزب البعث العربي االشتراكي 

 .العسكرية الموالية للنظام السوري 

هيئة فلسطين الخيرية بتقديم خدماتها اإلغاثية والطبية للعائالت النازحة في غضون ذلك تواصل 
من مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة يلدا، بيت سحم، ببيال، حيث عمل قسم الخدمات في 

تقديم ما يلزم و  ،"يلدا، ببيال"لفلسطينيين النازحين إلى مناطق الهيئة على تعبئة المياه لالجئين ا
حيث وصل عدد  ،الكسورو  الجروحو  األولية للحاالت الطارئة الناجمة عن الحروق  من اإلسعافات

 .وصفة طبية مجاناً  ،(5113)الوصفات الطبية المقدمة خالل شهر تشرين األول الجاري إلى 

 
 6302/ أكتوبر –تشرين األول / 03/إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو سورية 

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

 .4351يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
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 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .4352أوروبا حتى منتصف ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى ( 97)أكثر من  •
القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 5403)العامة على المخيم لليوم 
( 573)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 913)يومًا، والماء لـ ( 54875)

 .ضحية
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : لسبينةمخيم ا •

 .يومًا على التوالي( 5380)
يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 5491)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 93)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 700)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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


