
 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

[ 

 
 

 
 

 "من أبناء مخيم خان الشيح 6النظام السوري يرتكب مجزرة تودي بحياة "

 

 
 

 نفاذ الغذاء واألدوية من مخيم خان الشيح ينذر بكارثة إنسانية  

  القائدين الوزير والصايل من اليرموك ناشطون يدينون مطالبة السلطة الفلسطينية نقل رفات

 إلى الضفة الغربية

 إصابة الجئة فلسطينية إثر سقوط قذيفة هاون في دمشق  

 تشديدات أمنية جديدة على أبناء مخيم الحسينية 

 

 

 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 آخر التطورات

األربعاء مجزرة جديدة في مخيم خان الشيح  -ارتكبت قوات النظام السوري منتصف ليل الثالثاء 
من أبناء المخيم، وفي التفاصيل قالت مصادر محلية أن النظام السوري استهدف  6تها راح ضحي

كانت تقل عددًا من أبناء مخيم خان الشيح إلى خارج المخيم هربًا من ( فان)سيارة من نوع 
زاكية  -الحصار المفروض عليه واستمرار قصفه، وخالل مرورها عبر طريق مخيم خان الشيح 

 :ضحايا ُعرف منهم 6م صاروخ حراري موّجه مما أدى إلى وقوع أطلقت قوات النظا

أحد متطوعي مؤسسة جفرا، والالجئة أم محمود زوجة المرحوم " كمال حسين" الالجئ الفلسطيني 
سعيد النادر، وابنتها إباء سعيد النادر، إضافة إلى إحدى النساء المهجرات وطفلتها التي لم 

 .تتجاوز العامين

 
الطائرات الروسية السورية غارات جديدة على المخيم استهدفت خاللها منزاًل يعود في حين شنت 

ألحد أبناء المخيم المهاجرين اقتصرت أضرارها على الماديات، تزامن ذلك مع استهداف 
 .الطائرات المروحية محيط المخيم بالبراميل المتفجرة

يومًا،  01ولحصار تام منذ  3102يذكر أن مخيم خان الشيح يتعرض لحصار جزئي منذ عام 
 .حيث يمنع عنهم الطعام والدواء والشراب والدخول أو الخروج لجلب حاجاتهم األساسية

وفي السياق يعيش أكثر من خمسة عشر ألف الجئ فلسطيني وعدد من األسر الفلسطينية 
 والسورية المهجرة من أماكن نزاع أخرى اليوم في ظل ظروف مزرية نتيجة الحصار الخانق
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المفروض عليهم، بسبب إغالق قوات النظام السوري جميع الطرق المؤدية للعاصمة دمشق بوجه 
المدنيين في كل من زاكية ومخيم خان الشيح لألسبوع الثالث على التوالي، ما أدى إلى شح في 
جميع المواد الغذائية من طحين وخضار ومواد أساسية اخرى مما ينذر بكارثة إنسانية قد تتعرض 

كذلك يشتكي األهالي من انقطاع المياه والكهرباء واالتصاالت لفترات .ا المنطقة بشكل كاملله
 .زمنية طويلة

أداّن عدد من الناشطين واإلعالميين الفلسطينيين في مخيمات الشتات والداخل مطالبات السلطة 
لشهيدين خليل الفلسطينية وبقية الفصائل وعدد من أبناء شهداء الثورة الفلسطينية نقل رفات ا

الوزير أبو جهاد، وسعد صايل أبو الوليد من مقبرة مخيم اليرموك القديمة بدعوى تجريفها على 
 .أيدي عناصر تنظيم الدولة الذي يسيطر على المخيم

واعتبر الناشطون في بيان وصل نسخة منه لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية على أنه 
اليرموك من تاريخه النضالي، معتبرين أن قرارا كهذا من شأنه ال يحّق ألي شخٍص كان تجريد 

أن يفّجر األوضاع في مخّيم اليرموك وبقية مخيمات الشتات، ألنه من العار على قيادات فصائل 
تغمض أعينها عن اإلبادة الجماعية ألبناء شعبها في سورية، وأن يهتموا بشؤون األموات ويتناسوا 

حاصرين الذين تمتهن كرامتهم ليل نهار من قبل جميع أطراف الصراع عمدًا معاناة األحياء الم
 .السوري دون استثناء

وأكد الناشطون واالعالميون في بيانهم أن ما لحق بالمقبرة من خراب ودمار كان نتيجة قصف 
م وهو ما تسبب بدمار 3102إبريل / طيران النظام السوري للمقبرة بالبراميل المتفجرة في نيسان

الذي يسيطر على معظم ” داعش“من ثلثها، وأضافوا أن الجريمة التي ارتكبها تنظيم الدولة أكثر 
المخيم حاليا، بتكسيره شواهد عشرات القبور، تزامنا مع أنباء ال تعرف مصادرها ونفاها معظم 

 .أبناء المخيم تشي بنية التنظيم تجريف المقبرة ورفات الشهداء فيها

ى ضرورة أن يتفرغ جميع أبناء الشعب الفلسطيني بجميع أطيافهم و شدد البيان في ختامه عل
ومعتقداتهم إلى أحوال أخوتهم األحياء في مخيمات الالجئين بسورية ألنهم قصروا تجاههم كثيرا 
وتركوهم ست سنوات لمصير التشريد والموت بصنفيه البطيء والسريع، مؤكدين أن حياة األطفال 
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مخيم ليست أقل قيمة وقدرا من رفات الشهداء الذين قضوا دفاعا الفلسطينيين المحاصرين في ال
 .عن أبناء شعبهم الالجئ

الجدير بالتنويه أن االحتالل اإلسرائيلي رفض يوم الثالثاء الماضي طلبًا تقدمت به السلطة 
القياديين ” أبو الوليد“وسعد صايل ” أبو جهاد“الفلسطينية لنقل رفات الشهيدين خليل الوزير 

كريين في حركة فتح، من مقبرة الشهداء القديمة في مخيم اليرموك بدمشق إلى مقبرة في العس
 .الضفة الغربية

من أبناء مخيم حندرات أثناء سقوط قذيفة " منال سويد"وفي دمشق أصيبت الالجئة الفلسطينية 
هاون بقربها في مدينة دمشق، علمًا أنه تم توثيق عدة حاالت قضى فيها أو أصيب الجئ 
فلسطيني نتيجة سقوط قذائف هاون في مدينة دمشق، حيث تتعرض العاصمة بين الحين واآلخر 

 .لقصف متقطع بقذائف الهاون مصدرها مجموعات المعارضة المسلحة

 
في غضون ذلك نقل مراسل مجموعة العمل عن الجئين فلسطينيين من أبناء مخيم الحسينية 

والمجموعات الشيعية الموالية لها في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، أن حواجز النظام السوري 
لى مخيم الحسينية، وذلك  فرضت سلسلة إجراءات أمنية على حركة دخول وخروج األهالي من وا 
بالتزامن مع احتفاالت خاصة بالطائفة الشيعية، مع اإلشارة أن الطريق الوحيد ألبناء مخيم 

 .منطقة السيدة زينبالحسينية الواصل إلى العاصمة دمشق يمر ب
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وأضاف المراسل أن الحواجز األمنية تمنع الزيارات ألهل الحسينية إلى المنطقة، كما تقوم بتجديد 
بطاقات الدخول إلى منطقة الحسينية، حيث سيحمل كل فرد في العائلة بطاقة تحمل اسمه إضافة 

 .ألسماء أفراد العائلة

مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين بريف من سكان %( 01)الجدير ذكره أن ما يقارب من 
دمشق، لم يعودوا إلى منازلهم حتى اليوم، وذلك بسبب تخوفهم من االعتقال من قبل حواجز 

 .الجيش النظامي التي تتحكم بمداخل ومخارج المخيم

 
 6196/ أكتوبر –تشرين األول / 91/إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو سورية 

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

 .3102يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة  (1000) •
 .3106سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ألف الجئ فلسطيني ( 97)أكثر من  •
القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

( 0311)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0307)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 071)عدد ضحايا الحصار  ،يومًا على التوالي( 927)يومًا، والماء لـ 
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 0193)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 0360)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 91)حوالي  أيام النقطاع المياه عنه ودمار( 733)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : حماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


