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ضحيتان من أبناء مخيم خان الشيح يقضيان جراء قصف صاروخي "
 "استهدف جامع الهدى

 

 
 

 أحد أبناء مخيم اليرموك يقضي خالل القصف على خان الشيح 

  الفلسطينية النازحة بريف دمشقأزمات اقتصادية متفاقمة تعاني منها العائالت 

 وقفة تضامنية مع مخيم خان الشيح في مدينة هلنسنبوري السويدية 

 فلسطيني سوري يرشح لجائزة سودرتاليا في السويد 
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 ضحايا

نتيجة غارة استهدفت  مسنثالث ضحايا فلسطينيين قضوا جراء الصراع الدائر في سورية بينهم 
 : والضحايا هم ،جامع الهدى وسط مخيم خان الشيح

مما يرفع عدد الالجئين  ،"أبو محمود -دمحم محسن فالح "الحاج و  "حسين الهندي الخالدي"الشيخ 
 .ضحية 391الفلسطينيين من أبناء مخيم خان الشيح الذين قضوا بسبب الحرب في سورية إلى 

 
القصف الذي الملقب بالصيني من أهالي مخيم اليرموك جراء " راني مصرية"كما قضى الشاب 

 .استهدف مخيم خان الشيح بريف دمشق الغربي أمس األول

 

 آخر التطورات

األحد مسجد الهدى وسط مخيم خان الشيح  -استهدفت الطائرات الروسية منتصف ليل السبت 
لالجئين الفلسطينيين بالصواريخ الفراغية، مما أدى إلى وقوع ضحيتين وعدد من الجرحى بين 

 :كبيرًا في المسجد، والضحايا هماالمصلين وهم قادمون لصالة الفجر، وخلف دمارًا 

، وتم انتشالهما من تحت "أبو محمود -دمحم محسن فالح "الحاج و  "الخالدي حسين الهندي"الشيخ 
 .األنقاض
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وأشار مراسل مجموعة العمل إلى أن النظام استهدف في ساعات بعد الظهر الحارات الشرقية 
بالعشرات من طلقات الشيلكا، مما أدى إلى احتراق منزل وألحق أضرارًا " الهدى"ومحيط مسجد 
 .زل والممتلكاتكبيرة في المنا

 
وفي ريف دمشق تعاني المئات من العائالت الفلسطينية التي نزحت عن مخيماتها بسبب القصف 
والحصار إلى مناطق الدخانية، والكباس ودويلعة شرقي العاصمة دمشق، من أزمات اقتصادية 

رتفاع متفاقمة، بسبب انتشار البطالة بينهم، وعدم وجود مكان يلجؤون إليه خاصة في ظل اال
الكبير في إجارات المنازل بشكل كبير إضافة إلى الشروط الكثيرة التي يفرضها أصحاب المنازل 
في تلك المنازل على األهالي، ومن جانبهم طالب األهالي وكالة األونروا ومنظمة التحرير 

ي نزحوا والفصائل الفلسطينية بتحمل مسؤولياتهم اتجاههم، والعمل على إعادتهم إلى مخيماتهم الت
 .عنها مثل والسبينة ومخيم اليرموك

وباالنتقال إلى السويد نظم البيت الثقافي الفلسطيني في مدينة هلسنبوري وقفة تضامنية صامتة 
مع مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، واستنكارًا لما يتعرض له المخيم من 

 .الموالية قصف وحصار على يد قوات النظام السوري ومجموعاته

ووجه البيت الثقافي الفلسطيني باسم المتضامنين بيانًا طالب فيه األمم المتحدة والمؤسسات 
التابعة لها والمعنية، بتأمين حياة المدنيين وتحييدهم ويالت الصراع القائم في سورية، معتبرًا أن 
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 المجتمع ما يحدث في مخيم خان الشيح بالجريمة ووصمة عار في جبين اإلنسانية محمالً 
 .المدني مسؤولية ما يحدث لالجئين الفلسطينيين في سورية

 
لجائزة سودرتاليا لإلبداع والنشاط " أحمد حمزات"في غضون ذلك ُرشح الالجئ الفلسطيني السوري 

علمًا أن الحمزات من " språkvän صديق اللغة"واالندماج في السويد، عن مشروعه المسمى 
للهجرة إلى السويد وقد تعلم اللغة السويدية خالل فترة قصيرة لم  أبناء مخيم اليرموك اضطر

 .تتجاوز الستة أشهر

إن فكرة مشروعي بدأت بعد أن لمست المعاناة الكبيرة التي " أحمد حمزات"وعن مشروعه قال 
يتكبدها أبناء شعبنا الفلسطيني القادم من سورية إلى السويد في تعلم اللغة، ففكرت بطريقة سهلة 

، حيث språkvän نهم على تعلم تلك اللغة، فكانت مبادرتي التي اسميتها صديق اللغةتعي
تمكنهم من اإلندماج وتعلم اللغة السويدية من خالل اختالط الالجئ الفلسطيني السوري والسوري 
بالمجتمع في مدينة سودرتاليا ليتعلموا اللغة من أفرادها بشكل مباشر، وقد القت الفكرة رواجًا 

 .ًا وحققت نجاحًا ونتائج إيجابيةكبير 

 

 6132/ نوفمبر –تشرين الثاني/ 31/ إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو سورية 

  (15500) الجئ فلسطيني سوري في األردن. 
  (42,500) الجئ فلسطيني سوري في لبنان. 
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  (6000)  األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة "
 .5132يوليو لغاية 

  (8000) الجئ فلسطيني سوري في تركيا. 
  (1000) الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة. 
  5132ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 99)أكثر من. 
 القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك

على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 3511)العامة على المخيم لليوم 
( 391)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 921)يومًا، والماء لـ ( 3111)

 .ضحية
 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة

 .يومًا على التوالي( 3199)
 يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 3529)األهالي عنه منذ حوالي نزوح جميع : مخيم حندرات

 .المعارضة عليه
 من مبانيه%( 91)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 919)حوالي : مخيم درعا. 
 على ( 12)استمرار حصار الجيش النظامي على المخيم لليوم : مخيم خان الشيح

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

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها


