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الطائرات السورية تشن غارات بالبراميل المتفجرة على أطراف مخيم خان "
 "الشيح بريف دمشق

   

 
 

  #.حملةتضامنيةيطلقهاناشطونتضامناًمعمخيماليرموك اليرموك_تنسوا_ال

 .منذمطلعأيلولالماضي"نيرازسعيد"األمنالسورييستمرباعتقالالناشط

 .البيتالفلسطينيفيهولنداينظمعدداًمنالزياراتلمراكزاللجوءهناك



 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D8%A7_%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83?source=feed_text
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 آخر التطورات
شّنت الطائرات السورية عدة غارات على أطراف مخيم خان الشيح في محيط شارع الزهور من 

براميل متفجرة على نفس المحور،  6المروحي جهة أوستراد السالم، تزامن ذلك مع إلقاء الطيران 
 .والتزال طائرات االستطالع تحوم في األجواء والطيران يشن غاراته

يشار أن حواجز الجيش النظامي مستمرة بإغالق جميع الطرق الواصلة بين المخيم ومركز 
طير الفرعي والخ( زاكية –خان الشيح )العاصمة دمشق، مما يجبر األهالي على سلوك طريق 

للوصول إلى دمشق، حيث يتم استهداف الطريق بشكل متكرر بالقذائف والرشاشات الثقيلة، وقد 
 .ضحية من أبناء المخيم قضى معظمهم جراء القصف 141وثقت مجموعة العمل 

 
وعلى صعيد آخر أطلق ناشطون فلسطينيون حملة تضامنية عبر موقع التواصل االجتماعي 

تهدف إلى إعادة " اليرموك، ووفقًا للقائمن على الحملة فإنها_تنسوا_ال#تحت عنوان ( فيسبوك)
االعتبار لقضية مخيم اليرموك وبقية المخيمات الفلسطينية في سوريا في ظل االستهداف 

 ".المتواصل لها، ومعاناة المدنيين المحاصرين بداخلها
والدولي لما يرتكب بحق تلك التجاهل الرسمي الفلسطيني والعربي "إلى ذلك انتقد الناشطون 

 .المخيمات، والتعتيم اإلعالمي وخاصة من قبل وسائل اإلعالم الفلسطينية
إخوتهم المهجرين عن اليرموك وبقية المخيمات إلى إعادة "وطالب القائمون على الحملة 

حياء أواصر التواصل مع أهلهم المحاصرين للوقوف على ظروفهم  االعتبار للمخيمات ذهنيًا، وا 
 ".المأساوية، وا عادة النظر إلى أمورهم المعيشية السيئة

يشار أن الالجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وخاصة مخيم اليرموك يعانون جراء 
استمرار أحداث الحرب وسقوط ضحايا وحمالت االعتقال التي تطال الشباب الفلسطيني، في 

على ( 171)يادة العامة على المخيم لليوم حين يستمر حصار الجيش النظامي ومجموعات الق
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يومًا على التوالي، وارتفع ( 431)والماء لـ  ،يوماً ( 141)التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من 
 .ضحية( 114)عدد ضحايا الحصار إلى 

وفي موضوع مختلف يستمر األمن السوري باعتقال 
 ، وذلك بعد"نيراز سعيد"الناشط والمصور الفلسطيني 

اعتقاله من دمشق في الثاني من شهر أيلول 
الماضي، ووفق ناشطين فإن اعتقال نيراز جاء بعد 
تلقيه ضمانات للخروج إلى دمشق، إثر مغادرته 
مخيم اليرموك بعد تلقيه تهديدات من تنظيم الدولة 

الذي يسيطر على المخيم منذ مطلع إبريل " داعش"
 .الماضي

حصل على العديد من الجوائز ألعماله الفنية التي وثقت مراحل كان قد " نيراز سعيد"يذكر أن 
ألفضل صورة صحفية عن صورة ( األونروا)كالة و  الحصار على مخيم اليرموك، أبرزها جائزة

والذي حصل على العديد من الجوائز " رسائل من اليرموك"، باإلضافة فيلم "الملوك الثالثة"
 .الدولية

 
 لجان عمل أهلي

لبيت الفلسطيني في هولندا عددًا من مراكز اللجوء التي تستقبل الجئين من سورية، زار وفد من ا
 ، كما قام بزيارة إلى المدرسة حديثة اإلنشاء في مركز"weert"و  "Budel" ومنها مركزي لجوء

weertباإلضافة إلى مركز لجوء ، "Budel." 
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بالقادمين الجدد، وتعرف عليهم واستمع ألحاديث ووفقًا للبيت الفلسطيني فإن الوفد قام بالترحيب 
الالجئين حول مرارة، ومعاناة الوصول الى هولندا والمشاكل التي تواجههم حاليًا، ونصحهم 

 .لكيفية التغلب عليها
يذكر أن هولندا تأتي في مقدمة البلدان األوروبية التي يقصدها الفارون من الحرب الدائرة في 

 .ء فيهاسورية كي يطلبوا اللجو 
 

 5192/ نوفمبر  -تشرين الثاني / 91فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 400444)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و(15,500)  •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6444)لبنان، 
 .5410لغاية يوليو 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 36)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 431)يومًا، والماء لـ ( 141)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 171)لليوم 
 .ضحية( 114)توالي، عدد ضحايا الحصار يومًا على ال

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 735)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 133)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 74)م النقطاع المياه عنه ودمار حوالي أيا( 077)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 


