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 مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تدين استهداف الناشطين"
 "المدنيين داخل مخيم خان الشيحو 

 

 
 

 اغتيال ناشط إغاثي أثناء محاولته تأمين الخبز ألهالي مخيم خان الشيح. 

  الشبكة األوروبية لفلسطينيي سورية تدين و "خالد الخالدي"الناشط فلسطين الخيرية تنعي

 .اغتياله

 قذائف الهاون على مخيم درعاو قصف باسطوانات الغاز. 

  فلسطينيين من أبناء مخيم خان الشيح خمسة منهم في شمال شرقي السويداء 9فقدان. 
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 بيان صحفي

الغربي لمدينة دمشق لحصار مشدد منذ يخضع مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينين في الريف 
ليه مما أدى إلى نفاد المواد و  قرابة الثالثين يومًا يمنع على سكانه الخروج أو الدخول منه ا 

 الفًا ما بين الجئ فلسطيني 51أدوية لسكانه المقدر تعدادهم بحوالي الـ و  األساسية من أغذية
 .نازح سوري من المناطق المجاورةو 

قتل و  صارخ لكل معايير االنسانية قامت قناصة النظام السوري باستهدافو  وفي انتهاك جديد
الناشط االغاثي خالد أسعد الخالدي بدم بارد على طريق خان الشيح زاكية أثناء محاولته ادخال 

 .ذوي احتياجات خاصةو  شيوخو  نساءو  مادة الخبز للمحاصرين داخل المخيم من أطفال

 
ينيي سورية إذ تستنكر الجرائم المتجددة بحق الالجئين إن مجموعة العمل من أجل فلسط

 اإلعالميينو  تدين السلوك الالنساني في استهداف الناشطين اإلغاثيينو  الفلسطينيين في سورية
 :المدنيين العزل فإنهاو 

تدعو المجتمع الدولي بكل مؤسساته االنسانية واالغاثية والقانونية إلى الضغط على أطراف  •
داخل سورية لتحييد مخيم خان الشيح وتجنيب الالجئين الفلسطينيين المدنيين الصراع كافة 

 .حمم البراميل المتفجرة والقصف الصاروخي الجوي الذي يتعرضون له منذ أسابيع عديدة



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

فك الحصار المفروض على المخيم والسماح بادخال المواد األساسية من غذاء ودواء عبر  •
 .ة للمخيمالطرق والممرات الرئيسية الموصل

التوقف عن استهداف المدنيين والناشطين المتطوعين من أبناء المخيم لخدمة األغراض  •
اإلنسانية، والسماح الفوري للطواقم االغاثية واالنسانية بالدخول الى المخيم لتلبية االحتياجات 

 .المتزايدة لالجئين فيه
 

 ضحايا

أحد متطوعي هيئة " خالد أسعد الخالدي"ني اغتالت قوات النظام السوري الناشط اإلغاثي الفلسطي
ذلك أثناء محاولته الذهاب إلى بلدة زاكية لتأمين الخبز و  فلسطين الخيرية في مخيم خان الشيح،
 .يوماً  ٧٢ألهالي المخيم المحاصرين منذ نحو 

 

 التطورات آخر

بيانًا ( بوكالفيس )أصدرت هيئة فلسطين الخيرية على صفحتها في موقع التواصل االجتماعي 
 هيئة فلسطين الخيرية تنعي ببالغ الحزن "جاء في البيان أن و  نعت فيه الخالدي أحد ناشطيها،

االعتزاز شهيدها البطل خالد أسعد الخالدي الذي قضى خالل و  بفيض من الفخرو  األسى،و 
ن على مدار سنوات من التطوع ضم"، منوهة إلى أنه "محاولته إدخال خبز إلى المخيم المحاصر

مخيمه، لم و  المتفاني في خدمة أهلهو  فريق الهيئة، كان الشهيد خالد نموذجًا رائعًا للشاب الشجاع
 ."المهجرين على حد سواءو  الحصار عن أهالي المخيمو  يوفر جهدًا في سبيل تخفيف آثار الحرب

فيه وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن شخصًا آخر أصيب بجروح في نفس الحادث الذي اغتيل 
 .الخالدي على طريق بلدة زاكية دون إبداء تفاصيل أكثر حول ذلك

وفي ختام بيانها شددت هيئة فلسطين الخيرية على أنها ستستمر في برنامجها اإلنساني المدني 
 أنها ستحترم حياديتهو  المدنيين المتبقين بداخله،و  الذي يهدف إلى تعزيز صمود مخيم خان الشيح

 .صف البيانو  نسان الفلسطيني لحين عودته إلى فلسطين، على حدتحافظ على كرامة اإلو 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

بيانًا صحفيًا أدانت فيه اغتيال الناشط اإلغاثي " الشبكة األوروبية لفلسطينيي سورية"كما أصدرت 
في مخيم خان الشيح الفلسطيني المحاصر من قبل النظام السوري في الغوطة ( خالد الخالدي)

 .الغربية لدمشق

كة في بيانها عن ادانتها الشديدة الغتيال وعبرت الشب
الخالدي من قبل قناصة النظام السوري خالل محاولته 

المواد الغذائية إلى األهالي المحاصرين في و  إدخال الخبز
تعتبر ذلك جريمة حرب تستوجب المحاكمة و  المخيم،
 .الدولية

صل نسخة منه لمجموعة العمل على و  وأكد البيان الذي
خالدي كان له دور متميز في إدخال المواد أن الشهيد ال

كان مثابرًا في خدمة أبناء و  الجوع،و  قع الحصارو  التخفيف عنهم منو  الغذائية إلى أهالي المخيم،
 .شعبه

القوات الروسية بإيقاف و  طالبت الشبكة األوروبية لفلسطينيي سورية في ختام بيانها النظام السوري 
رفع الحصار الظالم المفروض على أالف و  على المخيم،المدفعي و  عمليات القصف الجوي 

السماح بإدخال المواد اإلغاثية العاجلة إلى المخيم و  المرضى،و  األطفالو  المدنيين من النساء
 .المحاصر
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عدد من قذائف الهاون، و  في غضون ذلك، تعرض مخيم درعا يوم أمس للقصف بإسطوانة غاز
قوع إصابات بين المدنيين، إلى ذلك ال و  سفر ذلك عناستهدفت مناطق متفرقة منه دون أن ي
من مبانية يشتكون من أوضاع إنسانية قاسية جراء %  08يزال سكان المخيم الذي دمر حوالي 

المناطق المتاخمة له، كما يعانون من نقص و  الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم
 .االتصاالت لفترات زمنية طويلةو  الكهرباءو  اهاستمرار انقطاع الميو  حاد في المواد الغذائية

أما من الجانب الطبي ال يتوافر في المخيم أي مشفى أو مركز طبي، كما يعاني سكانه من 
المعدات الطبية الالزمة لإلسعافات األولية، يضاف إليها عدم توافر و  الموادو  نقص حاد باألدوية

قد حذر بعض الناشطين من انتشار و  المخيم،سيارات إسعاف لنقل الجرحى لتلقي العالج خارج 
 .خاصة مع اضطرارهم الستخدام مياه الشرب الملوثةو  األمراض في صفوف األهالي

الجئين فلسطينين من أبناء مخيم خان الشيح خالل األيام القليلة  9إلى ذلك، ُفقد االتصال بـ 
 : الماضية بينهم خمسة أشخاص هم

ذلك أثناء عبورهم منطقة و  ،"خالد حسين"و ،"عمار عزيز"، "خالد سليمانو  -عمر و  –عمر "
بهدف  "داعش"في ريف محافظة السويداء الشمالي الشرقي التي يسيطر عليها تنظيم ( رجم البقر)

 .السفر إلى تركيا للهجرة إلى الدول األوروبية

 :في حين فقد منذ يومين ثالثة شبان من أبناء المخيم هم

على طريق خان الشيح " نضال يوسف خليفة"و ،"معتصم أحمد يوسف"و ،"أحمد محمود عيسى"
المجموعات المسلحة التابعة و  ذلك أثناء المعارك التي دارت بين النظام السوري و  زاكية،

 .للمعارضة السورية على الطريق الترابي الواصل للمخيم

في بلدة الدرخبية ومن جانبهم أكد عدد من الناشطين لمجموعة العمل أن قوات النظام السوري 
قامت باعتقال الشبان الثالثة، فيما لم ترد أي أنباء أو أخبار عن مصيرهم حتى لحظة تحرير 

 .الخبر
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حتى اللحظة و  منذ خمسة أيام في ظروف غامضة،" موسى حمد" إلى ذلك فقد الالجئ الفلسطيني
 .لم ترد أنباء أو معلومات عنه

 ينيين الذين فقدوا منذ بداية الصراع الدائر في سوريةالجدير بالتنويه أن عدد الالجئين الفلسط
ذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل و  شخصًا،( 792)صل إلى و 

 .فلسطينيي سورية

 

 7102/ أكتوبر –تشرين األول / 72/أرقام حتى و  إحصائيات فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500)  •
لغاية " األونروا"كالة و  فق احصائياتو  ذلكو  الجئ فلسطيني سوري في مصر، (6000)  •

 .7851يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة  (1000) •
 .7852صلوا إلى أوروبا حتى منتصف و  ألف الجئ فلسطيني سوري ( 29)أكثر من  •
القيادة  -مجموعات الجبهة الشعبية و  استمرار حصار الجيش النظامي: مخيم اليرموك •

( 5700)انقطاع الكهرباء منذ أكثر من و  على التوالي،( 5772)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 598)عدد ضحايا الحصار  ،يومًا على التوالي( 242)الماء لـ و  يومًا،

امي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظ: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 5808)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 5727)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 28)دمار حوالي و  يومًا النقطاع المياه عنه( 938)حوالي : مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيًا مع : حماةو  العائدين في حمصو  الرملو  السيدة زينبو  جرمانامخيمات  •
 .استمرار األزمات االقتصادية فيها

بين المناطق المجاورة و  استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه: مخيم خان الشيح •
 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


