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بيان ألهالي مخيم خان الشيح يصف تصريحات "أحمد "

الالجئين مجدالني" حول مخيمهم بالكاذبة والمبررة لقتل 

 "الفلسطينيين

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 تجدد القصف على مخيم خان الشيح بريف دمشق.  

  العمل تقيم معرضاً توثيقياً لمعاناة فلسطينيي سورية على مجموعة

 .هامش مهرجان الشباب الفلسطيني في السويد

  جمعية الهالل الخيري الدانمركي تطلق حملة تبرع لمخيم خان

 .الشيح
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 آخر التطورات

وصف أهالي مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق 

التصريحات األخيرة ألحمد المجدالني عضو اللجنة التنفيذية في منظمة 

 التحرير الفلسطينية "بالكذب الصريح". 

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره أهالي المخيم ووصل لمجموعة العمل 

ي المخيم وصدمتهم من نسخة منه، حيث عبر البيان عن استياء أهال

 تصريحات "مجدالني" عن وجود مسلّحين داخل المخيّم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واعتبر البيان أن هذا التصرف من قبل مسؤول فلسطيني يعتبر بمثابة 

تحريض مباشر ضد المدنيين ودعوة الستهداف مخيمهم بمزيد من النيران 

 السورية والروسية".

أن تصريح الصادر عن وأكد البيان الصادر عن وجهاء وفعاليات المخيم 

"مجدالني" هو تبرير الستمرار قصف المخيم، مؤكدين على أن المخيم 

مدني بالكامل وال يوجد فيه أي مسلح وهذا ما أثبته مسؤول سوري زار 

 المخيم قبل فترة وجيزة، وتؤكده الصور اليومية.
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عن  وأضاف البيان" أن ما قاله المجدالني ال يمكن اعتباره إال دفاعاً أجوفاً 

الجرائم التي ترتكب بحقنا، وتنكر لدماء الشهداء الذين سقطوا في المخيم 

بال ذنب، وتساوق واضح مع مخطط تهجير الفلسطينيين الذي يخدم الكيان 

 الصهيوني في الدرجة األولى".

وطالب األهالي المجدالني بتقديم اعتذار إلى أهالي المخيم والتراجع عن 

قيق داخل منظمة التحرير حول هذا التصرف تصريحاته األخيرة، وفتح تح

واعفاء السيد المجدالني من آي مهام تخص ملف فلسطينيي سوريا داخل 

المنظمة، ودعوا منظمة التحرير إلى إرسال وفد إلى دمشق للدخول إلى 

تفاوض مع النظام المخيم والتأكد من خلوه من السالح والمسلحين وال

 السوري لتحييده.

الجدير ذكره أن تصريحات المجدالني أثارت ردود فعل غاضبة بين 

الالجئين الفلسطينيين، واعتبروها تغطية على النظام السوري الذي 

يواصل قصف واستهداف المخيمات في سورية، والذي خلّف آالف 

الضحايا والجرحى ودمار كبير في العديد من المخيمات الفلسطينية 

من الالجئين الفلسطينيين، في حين قال ناشطون واستمرار اعتقال المئات 

أنه ليس غريباً عن أحمد المجدالني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 

التحرير الفلسطينية والمعروف بعالقاته مع المسؤولين الصهاينة أن 

يغطي على جرائم النظام السوري لقصف المخيمات وتدميرها وتصفية 

 قضية الالجئين الفلسطينيين.

 

سياق متصل أفاد مراسل مجموعة العمل في ريف دمشق، أن قوات وفي 

السبت حارات مخيم خان الشيح الشرقية  -النظام قصفت ليل الجمعة 

بقذيفتي هاون مصدرهما موقع قوات النظام في تلة الكابوسية واقتصرت 

أضرارهما على الماديات، تزامن ذلك مع غارات شنها الطيران الحربي 

 .على أطراف المخيم

 

وفي موضوع مختلف أقامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 

معرضاً توثيقياً يتناول معاناة الالجئين الفلسطينيين السوريين بسبب 

الحرب في سورية، وذلك على هامش المهرجان الثالث للشباب الفلسطيني 

 في السويد، الذي ينظمه مركز العدالة الفلسطيني في السويد.
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ة في معرضها صوراً واحصاءات توثيقية للضحايا وقدمت المجموع

والمعتقلين من الالجئين الفلسطينيين السوريين إضافة إلى صوراً 

فتوغرافية توثق جانباً من الدمار الذي لحق المخيمات الفلسطينية في 

 سورية نتيجة استهدافها المباشر بالقصف والغارات الجوية.

 

 
 

معاناة الالجئين الفلسطينيين كما عرضت المجموعة تصاميم فنية توثق 

المحاصرين داخل المخيمات، باإلضافة إلى معاناتهم أثناء محاولتهم النجاة 

 بأرواحهم عبر الهجرة بقوارب الموت.

وتأتي مشاركة المجموعة في إطار سعيها الدائم لتسليط الضوء على 

 .معاناة الالجئين الفلسطينيين السوريين من قصف وحصار واعتقاالت
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 عمل أهليلجان 

بادرت جمعية "الهالل الخيري الدانمركي" بافتتاح باب التبرع لصالح 

مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، وأكد القائمون على 

 الحملة أن أطفال مخيم خان الشيح يطلقون صرخة إغاثة لكل ضمير حي.

 وأشاروا إلى أن الفلسطينيين داخل المخيم يعانون من ظروف صعبة

يتكللها نقص حاد في كافة المواد الغذائية والطبية، وطالب القائمون على 

الحملة من المتبرعين أن يكونوا عوناً وسنداً ألهالي المخيم، وأن يمدوهم 

 بما يحتاجون.

 

أكتوبر/  –/ تشرين األول 22إحصائيات وأرقام حتى /فلسطينيو سورية 

2016 

 األردن.( الجئ فلسطيني سوري في 15500• )

 ( الجئ فلسطيني سوري في لبنان.42،500• )

( الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة 6000• )

 .2015"األونروا" لغاية يوليو 

 ( الجئ فلسطيني سوري في تركيا.8000• )

 ( الجئاً فلسطيني سوري في قطاع غزة.1000• )

إلى أوروبا حتى  ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا79أكثر من )• 

 .2016منتصف 

مخيم اليرموك: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة • 

( على التوالي، 1222القيادة العامة على المخيم لليوم ) -الشعبية 

( يوماً 742( يوماً، والماء لـ )1283وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من )

 ( ضحية.190على التوالي، عدد ضحايا الحصار )

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

 ( يوماً على التوالي.1075منازلهم منذ حوالي )

( يوماً بعد 1267مخيم حندرات: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي )• 

 سيطرة مجموعات المعارضة عليه.

والي ( أيام النقطاع المياه عنه ودمار ح925مخيم درعا: حوالي )• 

 ( من مبانيه.70%)
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مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة: • 

 الوضع هادئ نسبياً مع استمرار األزمات االقتصادية فيها.

مخيم خان الشيح: استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين • 

 خان الشيح(. -المناطق المجاورة باستثناء طريق )زاكية 
 


