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حملة تضامنية يطلقها ناشطون فلسطينيون " نحن صوت المخيم"
 "للتضامن مع مخيم خان الشيح

 

 
 

 قضاء أحد أبناء مخيم الرمل في اشتباكات حلب. 

 توزيع مادة الخبز على أهالي اليرموك. 

  والتشديد األمني يفاقمان معاناة أهالي مخيم السيدة زينباألزمات المعيشية. 

  أعوام 3األمن السوري يواصل اعتقال عائلة العبد هللا الفلسطينية منذ. 
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 ضحايا
من أبناء مخيم الرمل الفلسطيني خالل المعارك " ابراهيم دمحم خليل"قضى الالجئ الفلسطيني 

" سرية الالذقية -لواء القدس "حد عناصر مجموعة واالشتباكات الدائرة في مدينة حلب، وهو أ
 .الموالية للنظام السوري 

 
 التطورات آخر

أطلق عدد من النشطاء واإلعالميين الفلسطينيين في الداخل ( نحن صوت المخيم)تحت عنوان 
رام هللا، حملة تضامنية مع الالجئين الفلسطينيين في سورية لوقف هدر الدم  -الفلسطيني المحتل

الفلسطيني في سورية وعمليات التهجير القسرية الحاصلة، ودعم مخيم خان الشيح لالجئين 
 .الفلسطينيين والوقوف بجانبه في وجه العدوان واإلجرام بحقه

وطالب المنظمون بالتدخل الفوري لوقف استهداف المخيم والمدنّيين والبنى التحتية، وضرورة 
دخال  المساعدات اإلنسانية للمخيم، ال سيما األدوية وحليب األطفال، اإلسراع في فك الحصار وا 

لما له من  ،وتجنيب مخيم خان الشيح وجميع المخيمات الفلسطينية في سوريا الصراع الدائر
مخاطر على تهجير الالجئين وتأثيرها وارتباطها بحق العودة، أسوًة ببقية المخيمات، على رأسها 

 .درعامخيمات خان الشيح واليرموك و 

وتساءل الناشطون حول الهدف الحقيقي من القصف واالستهداف المبالغ فيه للمخّيم المحدود 
المساحة، والخالي من الوجود المسّلح، والقليل األهّمية من الناحية العسكرية، فيما أكد ناشطون 
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وجود أن الهدف قد يكون تفريغ المخيم من سكانه، وتدميره نهائيًا، في إطار خطط إلنهاء ال
حالل مجموعات أخرى مكانه تساند الجيش السوري، فضاًل عن إرضاء  الفلسطيني في سورية، وا 
للكيان الصهيوني الذي يهمه إبعاد التجمعات الفلسطينّية القريبة، حيث ال يبعد مخيم خان الشيح 

لمسّلح كان من بين أبنائه دائًما من انخرط في الكفاح او  كلم عن فلسطين المحتّلة، 06أكثر من 
 .الفلسطيني خالل العقود الماضية

 
وشددت الحملة على إمكانية تدخل منظمة التحرير الفلسطينية من خالل قنواتها الدبلوماسّية 
وروابطها العريقة باالّتحاد الروسي للضغط على موسكو لوقف استهدافها الجّوي لمخيم خان 

بعدم المشاركة في الجريمة " األونروا"الشيح المدني، وضرورة الوقوف بحزم لمطالبة وكالة 
الحاصلة من خالل استمرارها بتقديم الخدمات واإلغاثة لسكان مخيم خان الشيح، والوصول إلى 

 .مخيمي اليرموك ودرعا بأسرع وقت ممكن

وفي جنوب العاصمة دمشق، أدخلت اللجنة الوطنية إلغاثة الشعب الفلسطيني ثالثة آالف ربطة 
، وبحسب أحد أعضاء (بيت سحم –ببيال  –رموك والبلدات المجاورة له يلدا مخيم الي)خبز إلى 

اللجنة فأن إدخال الخبز يتم يومي السبت واألربعاء من كل اسبوع، ويوزع على العائالت داخل 
الهالل و  المخيم والنازحة خارجه، منوهًا إلى أن هناك خالف نشب بين لجنة مخيم اليرموك

ونوعية الخبز، مما جعل األخير يوقف إدخال مادة الخبز إلى تلك األحمر السوري حول كمية 
 .المناطق
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يفرضان سيطرتهما على مخيم اليرموك " فتح الشام"وجبهة " داعش -تنظيم الدولة "يشار إلى أن 
فيما تواصل قوات الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة حصارها على المخيم لليوم 

ضحية من أبناء المخيم ( 096)عنه الماء والكهرباء، وتم توثيق  على التوالي، وتقطع( 0226)
 .قضوا بسبب الجوع ونقص الرعاية الطبية، ويمنع ادخال المواد الغذائية والطبية

 
في ريف دمشق الذي يسيطر عليه الجيش ( قبر الست)إلى ذلك، يعانى سكان مخيم السيدة زينب 
زمات معيشية كبيرة، خاصة مع التشديد األمني على السوري واللجان الشعبية الموالية له من أ

 .حواجز المخيم التابعة للجيش النظامي

هذه األزمات زادت من التكاليف المرهقة على العائلة الفلسطينية في هذا المخيم، مع ضعف 
اإلمكانات والموارد المالية وانتشار البطالة، ما دفع البعض إلى السفر خارجًا أو العمل ضمن 

 .ن الشعبية الموالية للجيش السوري اللجا

بالقرب من مركز العاصمة السورية دمشق، ( قبر الست)وبالرغم من وقوع مخيم السيدة زينب 
وعلى مقربة من خطوط ساخنة، إال أن المخيم بقي يعيش حالة من الهدوء النسبي طوال الفترات 

 .الشهر الثاني من العام الماضية، استمر هذا الهدوء باستثناء حادث المجزرة المروعة في

، شهدت منطقة السيدة زينب تفجيرًا ضخمًا أدى إلى سقوط 2600فبراير /شباط 20ففي يوم 
فلسطينيًا من أبناء مخيم السيدة زينب ( 06)ضحية من سكان المنطقة، منهم ( 066)أكثر من 

 ريةلالجئين الفلسطينيين بحسب قسم التوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سو 
في غضون ذلك، تواصل أجهزة النظام السوري األمنية اعتقال العديد من العائالت الفلسطينية 
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حيث قامت عناصر النظام السوري " مولود خالد العبد هللا"وتتكتم على مصيرهم، منهم عائلة 
من حاجز النظام في شارع نسرين الواقع في  2602-2-22باعتقال جميع أفراد العائلة بتاريخ 

 :التضامن المجاور لمخيم اليرموك وهم حي

مريضة "عام  06ذيبة األحمد األم  ،"مريض بالقلب"عام  22مولود خالد العبد هللا األب 
ياسمين مولود العبد هللا  ،عام 22انعام مولود العبد هللا  ،عام 04، إلهام مولود العبد هللا "بالسكري 

ووردت أنباء غير مؤكدة بأن العائالت التي تم  "ابن ياسمين"أعوام  0عام، وعبادة عبد هللا  29
اعتقالها من حي التضامن موجودة لدى أحد عناصر اللجان الشعبية التابعة للنظام السوري ثم 
وردت أنباء أخرى بأنهم في أحد األفرع األمنية السورية في دمشق، فيما لم يعرف إلى اآلن 

 .مصير هذه العائالت

 26معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم  0000يشار أن مجموعة العمل وثقت 
 .الجئ 062في حين بلغت حصيلة ضحايا التعذيب في سجون النظام , معتقلة 

 

 0202/ أكتوبر –تشرين األول / 02/وأرقام حتى  إحصائيات فلسطينيو سورية 

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

 .2606يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .2600ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 29)أكثر من  •
القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

( 0240)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0226)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 096)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 206)يومًا، والماء لـ 
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لي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األها: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 0622)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 0206)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 26)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 922)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : الرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب و  •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


