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وبيان يدين االعتداءات ..غارات جوية تستهدف مخيم خان الشيح"
 "المستمرة على المدنيين فيه ويؤكد خلو المخيم من السالح والمسلحين

      

 
 

 والعسكرية الفلسطينية العاملة في تكتل جديد يضم المؤسسات المدنية " تجمع أبناء فلسطين

  جنوب دمشق

 فلسطينيو سورية في مخيمي شاتيال وبرج البراجنة يشتكون من شح المساعدات اإلغاثية  

 العام األكثر دموية على فلسطينيي سورية منذ بداية األحداث ٣١٠٢. 
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 آخر التطورات

األربعاء استهدفت منازل المدنيين في  –غارات جوية ليلية شنها الطيران الحربي ليل الثالثاء 
 .مخيم خان الشيح بريف دمشق الغربي، لم تسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين

إلى ذلك أفاد عدد من الناشطين أن الغارات الجوية التابعة للنظام السوري التي استهدفت المخيم 
 .العنقودية المحرمة دوليا  _محملة بالقنابل 

ابل العنقودية المحرمة دوليا  من الحاالت الخطيرة، ألن السالح العنقودي وتعتبر الهجمات بالقن
يتكون من صواريخ فيها عدد كبير من القنابل التي تنفجر محدثة دمارا  واسعا  وقد يصل طول 

 .مترا   57نصف قطر المساحة التي يغطيها االنفجار إلى 

 
انا  أدان فيه استمرار االعتداءات على وفي السياق أصدر المجلس المحلي في بلدة خان الشيح بي

وأشار المجلس المحلي في بلدة خان الشيح في بيانه أن التصعيد  المدنيين في مخيم خان الشيح
قوات النظام المتواجدة في التشكيالت العسكرية المحيطة بالمنطقة على و  العسكري من قبل طيران

ايزال مستمرا  بالرغم من إعالن الفصائل المدنيين في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينين م
 .العسكرية في المنطقة عن عدم تواجد أي عنصر لها في المخيم

حيث قام  6192حزيران  91ونوه البيان أن التصعيد العسكري ضد المدنيين قي المخيم بدأ منذ 
العنقودية  عشرين غارة جوية مستخدما  الصواريخ الفراغية والقنابلو  الطيران الروسي بشن ثمانية

أرض باإلضافة الى  –صاروخين أرض و  كما قام النظام باستهداف المخيم بستة براميل متفجرة
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سبعين جريحا  باإلضافة الى و  اثنينو  أربعة وعشرين قذيفة مدفعية، مما خلف ثمانية عشر ضحية
 .ثالثين منزألو  دمار ثمانية

ي المخيم من خالل استهداف الطريق وأكد المجلس المحلي أن النظام يواصل التضييق على أهال
الوحيد الذي يعتبر رئة خان الشيح والمنفذ الوحيد الذي سمي بطريق الموت نظرا  الستشهاد عدد 

 .من أبناء المخيم عند محاوالتهم إدخال المواد

 
وبناء على ما سبق فقد تم تداول أن األمم المتحدة تسعى إليصال مساعدات إنسانية لمخيم خان 

المنكوب ولكن بسبب استمرار آلة الحرب بالقصف حال دون تنفيذ العملية اإلنسانية حتى الشيح 
اآلن علما  أن المدنيين أصال  يواجهون صعوبات جمة بالحصول على المساعدات من خالل 

التحديات األمنية التي يواجهها المدنيون عند محاولة و  مراكز األونروا بسبب خطورة الطريق
 .ن القصف والقنص واالعتقال على الحواجزالخروج إن كان م

وطالب المجلس المحلي في بلدة خان الشيح بوقف العمليات العسكرية للسماح للمساعدات 
لتمكين منظمات األمم المتحدة ومن ضمنها األونروا باإلطالع على الوضع و  اإلنسانية بالدخول

نسانية بهدف االستمرار بتقديم داخل المخيم والقيام بتقييم شامل لإلحتياجات واألوضاع اإل
 .حتى ال يتفاجأ العالم بيرموك آخر أو مضايا آخرى و  المساعدات
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" في غضون ذلك أُعلن في جنوب العاصمة السورية دمشق عن إنشاء تكتل جديد تحت مسمى
، وأكد البيان الذي نشره التجمع على صفحته الرسمية في موقع التواصل "تجمع أبناء فلسطين

، على أن التجمع جاء بعد أن وافقت عليه جميع المؤسسات المدنية (الفيس بوك)االجتماعي
والعسكرية الفلسطينية العاملة في جنوب دمشق، وذلك لمواجهة الظروف الصعبة والقاسية التي 

 .يعاني منها الشعب الفلسطيني بالمنطقة والمخاطر التي تهدد وجودهم

ل الرسمي والوحيد للفلسطينين السوريين في جنوب واعتبر البيان أن التجمع الجديد هو الممث
 .العاصمة السورية دمشق

الجدير ذكره أن العديد من التشكيالت الفلسطينية المسلحة أنشأت في مخيم اليرموك منذ اضطرار 
ودخول  6196/  96/ 92سكانه للخروج منه بسبب قصف الطيران الحربي السوري للمخيم يوم 

ة إليه، وهذه الكتائب تمثلت بأكناف بيت المقدس، وأحرار جيش مجموعات المعارضة السوري
التحرير الفلسطيني، والكراعين، والزعاطيط، وأبناء مخيم اليرموك، ومن المالحظ بأن بعض هذه 
الكتائب المسلحة أخرج عنوة من اليرموك وبعضها اآلخر فضل األنطواء تحت أوامر فتح الشام 

 .، ومنها من خرج إلى يلدا ليجد فيها المالذ اآلمن"داعش"لدولة، وتنظيم ا(جبهة النصرة سابقا  )

وباالنتقال إلى لبنان تشكو العائالت الفلسطينية السورية المهجرة إلى مخيمي شاتيال وبرج البراجنة 
في العاصمة اللبنانية بيروت، من تجاهل المؤسسات اإلغاثية والجمعيات الخيرية وعدم تقديم 

تلك العائالت فأنهم يعانون من أوضاع صعبة جدا  على كافة  المساعدات لهم، وبحسب
المستويات الحياتية واالقتصادية واالجتماعية، وما زاد من مأساتهم وفاقمها معاملة الحكومة 
اللبنانية لهم كنازحين، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية، وعدم شعورهم باألمن 

قلبة التي يمارسها األمن العام اتجاههم وعدم تجديد إقاماتهم وحملة واألمان نتيجة السياسات المت
باإلضافة إلى ذلك ال تسمح  االعتقال التي يقوم بها بين الحين واآلخر بحجة انتهاء إقاماتهم

 .الحكومة اللبنانية لالجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على أراضيها

عائلة من  051ة المهجرة في مدينة بيروت يبلغ حوالي ُيشار أن عدد العائالت الفلسطينية السوري
 .ألف عائلة فلسطينية سورية لجؤوا إلى لبنان هربا  من الحرب الدائرة في سورية 96أصل حوالي 
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ضحية من الالجئين ( 1196)وبدوره وثق فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل بيانات
ألسباب مباشرة  6199لصراع الدائر في سورية عام الفلسطينيين السوريين الذين قضوا منذ بداية ا

كالقصف واالشتباكات والتعذيب في المعتقالت والتفجيرات والحصار، وأسباب غير مباشرة 
 ."قوارب الموت"كالغرق أثناء محاوالت الوصول إلى أوروبا وذلك عبر ما بات يعرف بـ 

( 07: ) السنين على النحو التاليتوزعوا حسب ( 1196)وأشارت مجموعة العمل أن الضحايا 
ل في عام  ،الجئا  ( 552) قضى  6196، وفي عام 6199شخصا  توفي عام  بينما ُسج ِّ

النسبة الكبرى من الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا في سورية، حيث بلغ عدد ( 6191)
( 562)فقد مات نتيجة الحرب 6192ضحية، أما عام ( 9197)حده و  الضحايا في ذلك العام

 6192، فيما قضى حتى الشهر السابع من عام 6197الجئا  قضوا عام ( 716)و الجئا ،
 .شخصا  ( 611)

 
 4102/ أغسطس  –آب / 42/إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو سورية 

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

 .6197يوليو 
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 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئا  فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .6192ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 51)أكثر من  •
قيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات ال: مخيم اليرموك •

يوم، والماء لـ ( 9662)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 9921)لليوم 
 .ضحية( 905)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 591)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .التوالييوما  على ( 9192)

يوما  بعد سيطرة مجموعات ( 9610)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 51)يوما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 025)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا  مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


