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"تجدد القصف على مخيم خان الشيح ومحيطه بالبراميل 

 المتفجرة وقذائف المدفعية"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تسجيل ثالث حاالت اعتقال لالجئين فلسطينيين في مخيم العائدين • 

 بحمص.

فلسطيني بعد اعتقاله بحجة سفره بطريقة غير األمن السوري يفرج عن • 

 شرعية.

انقاذ مهاجرين في اليونان وغرق آخرين في ليبيا بينهم عائالت من • 

 سورية.
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 آخر التطورات 

أفاد مراسل مجموعة العمل بريف دمشق، تعرض مخيم خان الشيح لالجئين 

المدفعية، حيث الفلسطينيين ومحيطه ليل أمس للقصف بالبراميل المتفجرة وقذائف 

استهدف القصف مسجد الهدى وسط المخيم بقذيفتي هاون، مما أحدث حالة فزع 

 ورعب بين أبناء المخيم وأضراراً مادية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فيما استهدف محيط المخيم بأربعة براميل متفجرة وعدد من قذائف الهاون، وطال 

الشيح، وقال مراسلنا أن محيط السوق القديم عند شارع الرضا ومحيط ثانوية خان 

القصف طال منزل يعود لعائلة كريم قرب جامع الرضا وهو أحد أبناء مخيم خان 

الشيح، كما تعرضت المزارع المحيطة للمخيم من جهة أوتوستراد السالم لقصف 

 مدفعي متقطع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ى خلو يُشار أن أهالي مخيم خان الشيح في الغوطة الغربية للعاصمة دمشق، أكدوا عل

المخيم من السالح والمسلحين، وشددوا على ضرورة تحييد المخيم عن الصراع 
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( ألف نسمة من المدنيين، فضالً 21الدائر في سورية، وأن المخيم الذي يضم حوالي )

عن مئات النازحين الهاربين من بلدات ومدن الغوطة الغربية، مثل معضمية الشام، 

 ة فيها.وداريا بسبب تدهور األوضاع األمني

 

وعلى صعيد آخر، وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ثالث حاالت 

اعتقال لالجئين فلسطينيين سوريين في مخيم العائدين بحمص، حيث تم اعتقال الشاب 

"محمود محمد عوض" وذلك أثناء عودته من عمله في معمل الزجاج بمدينة "حسياء 

ر أنه كان ممن سويت أوضاعهم منذ ، ويذك1122/8/21الصناعية " مساء يوم 

حوالي الثالثة أعوام في مؤسسة الالجئين بالمخيم لصالح جميع المقرات العسكرية 

وعلى كفالة الفصائل الفلسطينية العاملة في المخيم حينها، وهو في العقد الثالث من 

 العمر، من أهالي قرية الجش في فلسطين.

، وأيضاً هو ممن 1122/8/7مور" ظهر يوم إلى ذلك تم اعتقال الشاب "فايز خالد س

سويت أوضاعهم قبل حوالي ثالثة أعوام، وهو في العقد الثالث من العمر، من أهالي 

 مدينة صفد في فلسطين.

، وهو أيضاً ممن سويت 1122/8/2كما تم اعتقال الشاب "أحمد محمد سمور" يوم 

مر، من أهالي مدينة صفد أوضاعهم قبل حوالي ثالثة أعوام، في العقد الثالث من الع

 في فلسطين.

أبو  -وفي ذات السياق، أفرج األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني "محمد ساليمة 

 1122/  8/ 22أيام من اعتقاله، حيث داهم األمن السوري يوم  9المجد" بعد نحو 

منزله في مخيم العائدين بحمص، وتم اعتقاله بحجة سفره إلى تركيا ومن ثم السويد 

 طريقة غير شرعية.ب

يذكر أن مخيم العائدين بحمص يخضع لسيطرة أمنية مشددة من قبل النظام السوري 

وبعض المجموعات الموالية له، وكما يتعرض أهالي المخيم لحمظالت اعتقال 

 متكررة بين الحين واآلخر.

 

آب/ أغسطس  29وفي موضوع مختلف، أنقذ خفر السواحل اليوناني يوم الجمعة )

أكثر من مئة مهاجر، قبالة بيلوبونيزي و قبالة سواحل جزيرة ميكونوس في ( 1122

طفالً، بعد أن اصطدم  21مهاجراً بينهم  27بحر إيجه، فيما غرق قارب خشبي يقل 

بصخرة قبالة ميناء ماتوني، حيث وجه المهاجرون نداء استغاثة ووصلت فرق اإلنقاذ 

 لمكان الحادثة ونقلتهم سالمين إلى ماتوني.

وبحسب المصادر اإلعالمية، فإن المهاجرين الذين لم تعلن حتى اآلن عن جنسياتهم، 

كانوا ينوون مغادرة اليونان إلى إيطاليا، ووقع الحادث الثاني قبالة سواحل ميكونوس 

 مهاجراً بينهم سبعة أطفال، عند شاطئ فراغيا. 12اليونانية حيث جنح مركب يقل 

ن من بينهم طفلتين سوريتين، ال يتجاوز عمر وفي سياق متصل، قضى ستة مهاجري

إحداهما ثمانية أشهر، في انقالب قارب يوم الخميس يحمل مهاجرين قبالة السواحل 
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 17راكباً، وقال عدد من الناجين لفرق اإلنقاذ إن  12الليبية، ونجا من القارب 

 شخصاً كانوا على القارب من ثماني عائالت من سورية.

لالجئين الفلسطينيين ينتظرون الفرصة المناسبة للوصول إلى يشار إلى أن آالف ا

أوروبا هرباً من الحرب الدائرة في سورية وانهاء معاناة نزوحهم في دول الجوار 

 السوري عبر جميع الطرق وأهمها عن طريق البحر.

 

 0202أغسطس /  –/ آب 02فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى /

 سوري في األردن.( الجئ فلسطيني 25511• )

 ( الجئ فلسطيني سوري في لبنان.01،511• )

( الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة 2111• )

 .1125"األونروا" لغاية يوليو 

 ( الجئ فلسطيني سوري في تركيا.8111• )

 ( الجئاً فلسطيني سوري في قطاع غزة.2111• )

ري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( ألف الجئ فلسطيني سو79أكثر من )• 

1122. 

مخيم اليرموك: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على • 

( يوم، 2111( على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من )2259المخيم لليوم )

 ( ضحية.287( يوماً على التوالي، عدد ضحايا الحصار )719والماء لـ )

السبينة: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ مخيم • 

 ( يوماً على التوالي.2121حوالي )

( يوماً بعد سيطرة 2110مخيم حندرات: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي )• 

 مجموعات المعارضة عليه.

( من %71( يوماً النقطاع المياه عنه ودمار حوالي )821مخيم درعا: حوالي )• 

 مبانيه.

مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة: الوضع هادئ • 

 نسبياً مع استمرار األزمات االقتصادية فيها.


