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ضحية في " 01"و..6102فلسطينيًا سوريًا قضوا خالل شهر أيلول عام 43" "
 "6102الشهر ذاته عام 

      

 
 

 قضاء فلسطيني سوري برصاص طائش في لبنان 

 "للعمليات العسكرية التي حملة تضامنية مع مخيم خان " ال تخذلوا المخيم ً الشيح ورفضا

  تستهدفه

  قصف بالبراميل المتفجرة يستهدف أطراف مخيم خان الشيح والجيش النظامي يغلق جميع

 منافذ المخيم

 فقدان مسنة فلسطينية في منطقة جرمانا بريف دمشق 
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 احصائيات

أنه وثق سقوط نحو أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 
الجئًا في " 41"، في حين قضى 6102سبتمبر من عام / لضحية خالل شهر شهر أيلو ( 34)

إلى ذلك نوهت  ،، وذلك جراء استمرار الصراع الدائر في سورية6102الشهر ذاته في عام 
 6102مجموعة العمل أن ضحايا أيلول 

توزعوا حسب المدن السورية على النحو 
 : التالي

( 8)و الجئًا،( 01)دمشق قضى في ريف 
الجئين في ( 2)الجئين في دير الزور، و

دمشق، إضافة إلى ثالثة الجئين في درعا، 
وشخصان حلب، والجئ قضى في الالذقية، 

أشخاص توفوا في (1)وآخر في القنيطرة، و
 .أماكن متفرقة

 6102عام سبتمبر  -الذين سقطوا في أيلول" 41"فيما أشارت مجموعة العمل أن الضحايا 
" 00"الجئين، إضافة إلى  2في دمشق قضى : توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي

الجئ قضى في مدينة صيدا اللبنانية، والجئ حلب و  الجئان في درعا،و  الجئًا في ريف دمشق،
الجئين قضوا في مناطق ( 8)و في السويداء، وآخر في إدلب، وضحية في مدينة حمص،

 .متفرقة

 

 ضحايا

من أبناء مخيم خان دنون بريف دمشق، إثر إصابته برصاصة " أحمد وليد محظية"قضى الشاب 
 .طائشة أثناء تواجده في مكان عمله في العاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى وفاته على الفور
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 آخر التطورات

 عبر التغريد على" تخذلوا المخيم ال"أطلق ناشطون فلسطينيون حملة 
، تضامنًا مع مخيم خان الشيح وتعبيرًا "الفلسطينيين_تقتل_روسيا#"و المخيم_التخذلوا# الوسمين

 .عن الرفض العمليات العسكرية التي تستهدف المخيم

أن الحملة تأتي في "تلقت المجموعة نسخة منه وأضاف القائمون على الحملة في بيان صحفي 
ومنظمة التحرير والفصائل " األونروا"ظل عدم اكتراث وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

حليفه الروسي تجاه و  الفلسطينية بعمليات القصف والتهجير القسري التي يمارسها النظام السوري 
تبقى من أهله وفق أجندات تخدم الكيان ذلك بغية تهجير من و  سكان مخيم خان الشيح،

لغاء حق العودة المقدس لدى الشعب و  الصهيوني بتدمير المخيمات الفلسطينية في سوريا ا 
 ".الفلسطيني

كما شددوا على أن مخيم خان الشيح هو منطقة مدنية مأهولة بالسكان وال تواجد مسلح ألي 
، والسماح بإدخال المساعدات "السوري –الروسي "طرف فيها، وأن الحملة تهدف إليقاف القصف 
 .ألف الجئ فلسطيني بينهم ثالثة آالف طفل 06الغذائية والطبية ألهالي المخيم فورًا ألكثر من 

وفي سياق متصل تعرضت أطراف مخيم خان الشيح لقصف جوي ومدفعي عنيف، استهدف 
ألقت الطائرات المروحية  وسط المخيم والحارة الغربية باإلضافة إلى المزارع المحيطة به، فيما

عدد من البراميل المتفجرة على المزارع والبلدات المحيطة بالمخيم أدت إلى وقوع أضرار مادية 
 .كبيرة في مكان سقوطها

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D9%84%D9%88%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D9%84%D9%88%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86?source=feed_text
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إلى ذلك قام قوات النظام بإغالق جميع المنافذ الواصلة بين المخيم والعاصمة دمشق، وسط 

داخل المخيم الذي يتعرض باألساس لحصار شبه  مخاوف من تفاقم األزمات الصحية والغذائية
 .تام منذ عدة أشهر

من جانبهم طالب أهالي مخيم خان الشيح عبر مجموعة العمل جميع الجهات الفلسطينية الرسمية 
العمل على الضغط على النظام السوري " األونروا"واألهلية والمنظمات الدولية والحقوقية ووكالة 

ألف مدني، مجددين تأكيدهم على خلو مخيمهم من ( 06)لذي يضم إليقاف استهداف المخيم ا
أي تواجد عسكري، حيث يعتبر المخيم نقطة تجمع آالف العائلة الفلسطينية والسورية النازحة من 

 .المناطق المجاورة باإلضافة إلى أهالي المخيم

/ أيلول 68يوم " خالدية صالح سليمان" وباالنتقال إلى ريف دمشق ُفقدت المسنة الفلسطينية
سبتمبر الماضي، أثناء خروجها من منطقة جرمانا بريف دمشق إلى منطقة باب مصلى في 

 .دمشق، وحتى اللحظة لم يرد أنباء أومعلومات عنها

إلى ذلك تشير اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الالجئين 
 .شخصاً ( 688)لصراع الدائر في سورية وصل إلى الفلسطينيين الذين فقدوا منذ بداية ا
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 6102/ أكتوبر –تشرين األول / 2/إحصائيات وأرقام حتى  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)  •
 .6102ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 91)أكثر من  •
القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

( 0622)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0612)لليوم  العامة على المخيم
 .ضحية( 089)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 922)يومًا، والماء لـ 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 0128)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 0621)جميع األهالي عنه منذ حوالي  نزوح: مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 91)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 118)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


