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 "ضحية وخمسة جرحى جراء قصف مخيم خان الشيح بالبراميل المتفجرة"
 

 
 

  يوما  ( 396)الجيش النظامي يستمر بمنع عودة أهالي مخيم السبينة إلى منازلهم منذ 

  ألبناء مخيم اليرموك في يلدا" األقصىأشبال تحرير "نادي جنين يفتتح دورة 

  أهالي تجمع حطين في منطقة برزة بدمشق يشتكون من أزمات وأوضاع إنسانية
 قاسية

 " إبراهيم أبو خرج"ناشطون يطلقون حملة الكترونية للمطالبة باإلفراج عن الناشط "
 "المعتقل في ماليزيا

 244 السوري الجئا  فلسطينيا  قضوا تحت التعذيب في سجون األمن 
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 ضحايا
إثر القصف بالبراميل المتفجرة الذي استهدف شرقي مخيم خان " إبراهيم مصطفى حسين"قضى 

 .الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق

 
 آخر التطورات

ُاستهدف الحي الشرقي من مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، ببرميلين 
في حين جرح خمسة آخرون " إبراهيم مصطفى حسن"متفجرين على األقل، ما أسفر عن قضاء 

على األقل، فيما أسفر القصف عن دمار هائل في الممتلكات واألبنية، كما أدى إلى انقطاع 
كة االتصاالت في المخيم نتيجة أضرار لحقته إثر سقوط البراميل مما أدى الكابل المغذي لشب

 .ADSLإلى انقطاع شبكة الهاتف األرضي وشبكة 
الجدير بالذكر أن المخيم كان قد تعرض لقصف بالبراميل المتفجرة قبل أيام، في حين تتعرض 

 .المزارع المالصقة له لقصف يومي

 
في غضون ذلك يستمر الجيش النظامي وبعض المجموعات الفلسطينية الموالية له بمنع أهالي 

، وذلك بعد أن أجبروا على تركها بسبب (396)مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم لليوم 
االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من المعارضة المسلحة والتي 
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طرة الجيش النظامي على المخيم بشكل كامل، وتشير تقديرات شهود العيان إلى أن انتهت بسي
من المخيم مدمر تدميرًا شبه كامل وتحديدًا المنطقة الممتدة من جامع معاذ بن % 08أكثر من 

 .جبل وحتى فرن المخيم المعروف بفرن األكراد، وهو ما يشكل المدخل الغربي للمخيم
المخيمات المجاورة، ليدخلهم هذا النزوح في معاناة جديدة لم و  إلى البلداتأما األهالي فقد نزحوا 

تتوقف على ترك منازلهم، بل تجاوزت ذلك لتشمل كل حياتهم التي تحولت إلى مأساة بسبب 
 .الظروف االقتصادية وانتشار البطالة وضعف الموارد المالية

برزة بدمشق، من أزمات وأوضاع في السياق يشتكي المئات من أهالي تجمع حطين في منطقة 
إنسانية قاسية، جراء انعكاس تجليات الحرب الدائرة في سورية على أوضاعهم المعيشية، فيما 
حافظ التجمع على الحياد رغم قربه جغرافيًا من قلب األحداث واستطاع سكانه تجنب االنخراط 

أمنية إال أن األهالي رفضوا رغم محاوالت البعض تشكيل لجان شعبية  ،باألحداث الدائرة بسورية
 .ذلك بشدة ومنعوا تسليح أي شخص

 
حيث تعرض للقصف باإلضافة إلى  ،أصبح األمر أكثر خطورة في التجمع 3806ومع بداية 

أعمال القنص التي كانت تستهدف كل ما يتحرك، يشار أن التجمع لم يكن مستهدفًا بحد ذاته 
الذي يعتبر )ريق العام وبجانب مجمع الخدمات ولكن نتيجة لموقعه في منطقة تماس على الط

ويتصل مباشر مع حي البيادر المؤيد ( األمن الجوي شمال دمشقو  قيادة محور للجيش النظامي
 .للنظام والمليء بالمسلحين من اللجان الشعبية

الرشاشات الموجهة على و  ومن الجهة الغربية تشرف عليه تلة البحوث العلمية المليئة بالمدافع
 .ي وكذلك جبل عش الورور من الشمالالح
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ومن جهة الشرق يتصل بشكل مباشر مع حارات برزة البلد التي كانت تحت سيطرة مجموعات 
 .الجيش الحر، هذه األمور مجتمعة جعلت التجمع خط المواجهة بين الطرفين

خطرًا  حتى أصبحت اإلقامة بالتجمع تشكل 3806/ 6تتالت األحداث لتبلغ ذروتها بداية شهر 
 ،على سكانه نتيجة كثرة سقوط القذائف وعمليات القنص باإلضافة للحصار الذي تعرض له

إضافة لدعوات اإلخالء من الطرفين، بدأ أهالي تجمع حطين بالنزوح عنه شيئًا فشيئًا ليتم 
، إال أن سكانه تمكنوا من العودة إليه الحقًا، 4/3806تهجير كل سكان التجمع بمنتصف شهر 

بعد أن تم توقيع هدنة ما بين الجيش النظامي والمجموعات المسلحة التابعة للمعارضة وذلك 
 .السورية في منطقة برزة البلد

 
 لجان عمل أهلي

، وذلك بحضور كبير من أطفال مخيم "أشبال تحرير األقصى"افتتح نادي جنين الرياضي دورة 
حيث نزحت المئات من  ،مجاورة للمخيماليرموك لالجئين الفلسطينيين النازحين إلى بلدة يلدا ال

عوائل اليرموك إلى البلدات المجاورة، وذلك إثر اقتحام تنظيم داعش للمخيم والسيطرة عليه منذ 
 .نيسان الماضي –مطلع إبريل 

، ويشمل برنامجها أيضًا عروض (الكيك بوكسنغ والباركور)ُيذكر أن الدورة تتضمن فنون قتالية 
 .يم فنون كرة القدمرياضية ودعم نفسي وتعل

 
 ماليزيا

أطلق ناشطون فلسطينيون، حملة الكترونية لمطالبة كاًل من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير 
والسفارة الفلسطينية في ماليزيا، ومنظمات حقوق اإلنسان، ومؤسسات األمم المتحدة التحرك 

ًا يوم 60، المعتقل منذ حوالي "إبراهيم أبو خرج"العاجل والفوري لإلفراج عن الناشط الفلسطيني 
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على التوالي في مطار كوااللمبور 
بماليزيا، وذلك بعد أن غادرها محاواًل 
اللجوء إلى أوروبا قبل أن تقبض عليه 
الشرطة الكمبودية وتعيده إلى ماليزيا، 
وحذر الناشطون في الوقت ذاته من نية 
السلطات الماليزية ترحيله إلى سوريا أو 
لبنان، األمر الذي قد يشكل خطورة 

 .هعلى حيات
وشدد الناشطون في حملتهم التي 
أطلقوها على شبكة آفاز لحمالت 
المجتمع على ضرورة تحرك جميع 

مؤسسات ومنظمات حقوق اإلنسان للعمل على الضغط على السلطات الماليزية من أجل 
 .اإلفراج عن الناشط أبو خرج وتسهيل سفره إلى الدولة التي يختارها

 
 احصائيات

ضحية فلسطينية  433مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيق قام فريق التوثيق في 
 ،قضت تحت التعذيب في سجون األمن السوري وذلك منذ بداية األحداث في سورية وحتى اليوم

ويذكر أن معظم الضحايا التي تم توثيقها لم يتم تسليم الجثامين إلى ذوييها، بل تم إخبارهم 
تي كانوا معتقلين فيها واستالم أغراضهم الشخصية دون تسليمهم بالتوجه إلى األفرع األمنية ال

ضحية  6844الجثامين أو إعالمهم بأماكن دفنها، ويذكر أن مجموعة العمل قامت بتوثيق 
حيث كان القصف والقنص والتعذيب والحصار من أبرز  ،فلسطينية قضت في سورية حتى اليوم

 .األسباب التي أدت لذلك
 

 5112/ أكتوبر  -تشرين األول / 11صائيات وأرقام حتى فلسطينيو سورية إح
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 4,5888)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 0,5,88) •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 3888)لبنان، 
 .,380لغاية يوليو 

 .طينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرةألف الجئًا فلس( 63)أكثر من  •
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استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
( 693)يومًا، والماء لـ ( 983)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 063)لليوم 

 .ضحية( 003)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي( 396)
يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 094)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 08)حوالي أيام النقطاع المياه عنه ودمار ( 60,)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 


