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ومجموعة العمل تصدر بيانًا ..فلسطينيين 6غارات جوية تودي بحياة "
 "صحفيًا تدين القصف الجوي على مخيم خان الشيح

      

 
 

  السورية المسلحة في قضاء أحد القادة الميدانيين الفلسطينيين المحسوبين على المعارضة

 ريف دمشق

 "يستهدف المدنيين في مخيم خان الشيح بصواريخ مدمرة" الطيران الروسي 

  فلسطينيين من أبناء مخيم العائدين بحمص 6األمن السوري يعتقل  

 جبهة النصرة تفرج عن أحد أبناء مخيم اليرموك..بعد اعتقال ألكثر من خمسة أشهر  

 الفلسطينية السورية في منطقة وادي الزينة إفطار جماعي لعدد من العائالت 
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 مجموعة العمل

أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا بيانًا صحفيًا أدانت فيه ما يتعرض له مخيم 
خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق في سورية من قصف عنيف ومباشر بمقاتالت 
حربية يعتقد بأنها روسية وأخرى سورية منذ عدة أيام مما أوقع دمارًا هائاًل باألرواح والممتلكات 

 هذا اإلستهداف ينذر بمخطط تدمير كامل للمخيم أنامة والخاصة، وحذرت المجموعة إلى الع
تكرار سيناريو مخيم اليرموك ومخيم حندرات ومخيم سبينة إلفراغه من سكانه وتهجيرهم، كما و 

 ،شجبت استهداف المدنيين من الالجئين الفلسطينيين وما يتعرضون له من تجاوزات خطيرة
وتطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية الناظمة لحماية المدنيين زمن النزاعات  ودعت إلى احترام

 .المسلحة

وطالبت مجموعة العمل الحكومة السورية بالكف عن االستهداف المتواصل للمدنيين من 
 .الالجئين الفلسطينيين والنازحين عن مخيماتهم داخل مخيم خان الشيح

ح الطرق والسماح الفوري للطواقم الطبية بالدخول إلى وكسر الحصار المفروض على المخيم وفت
المخيم النقاذ الجرحى وانتشال ضحايا القصف من تحت ركام المنازل وتقديم المعونات والخدمات 

 .الطبية اإلسعافية الالزمة

و دعت المجتمع الدولي للقيام بالدور المنوط به في حفظ السلم واألمن الدوليين والضغط على 
راع في سورية لتحييد المخيمات الفلسطينية وتقديم الحماية لالجئين الفلسطينيين داخل أطراف الص

المخيمات باعتبارها مخيمات لجوء معترفًا بها من قبل الوكالة الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين 
 .الفلسطينيين األونروا

والفصائل الوطنية  كما طالبت مجموعة العمل في بيانها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير
واالسالمية للوقوف أمام مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات 

 .والحفاظ على المخيمات بما تحمله من رمزية لدى الالجئين
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 آخر التطورات

ل الجئين فلسطينيين بينهم طف 6نقل مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية نبأ قضاء 
والطفل صهيب عز  ،علي حسن موسى، والشقيقان عامر فايز نمر، نور فايز نمر: وسيدة، هم

أحد القيادات " عز الدين علي"فتحية توفيق نهار، فيما قضى الالجئ و  ،(سنوات 5)الدين يوسف 
الميدانية المعروفة في ريف دمشق، وهو أحد القادة العسكريين لالتحاد اإلسالمي ألجناد الشام، 

بلدة خان الشيح، من جانبه نعى االتحاد اإلسالمي ألجناد الشام، وهو أحد فصائل المعارضة  في
" أبو النور"معلنًا أن " أبو النور –عز الدين "السورية المسلحة في الغوطة الغربية، في بيان له 

 .كان قائدًا عسكريًا في قطاع الغوطة الغربية في ريف دمشق

 
الطائرات الحربية الروسية، استهدفت منازل المدنيين في المخيم بصواريخ إلى ذلك أكد مراسلنا أن 

حيث تفوق قدرت تلك الصواريخ البراميل المتفجرة، والتي تسبب دمار هائل في منازل  ،مدمرة
 .المدنيين باإلضافة إلى خسائر كبيرة باألرواح

يم خان الشيح بريف وبدورهم أكد ناشطون فلسطينيون أن الغارات الروسية التي تستهدف مخ
بشكل مباشر، حيث أنه ال قيمة عسكرية " اإلسرائيلي"دمشق، تصب في مصلحة االحتالل 

وأنه من المعروف أن  ،للمخيم عند أي من المعارضة المسلحة أو الجيش السوري النظامي
ر الذي األم ،المخيم خال من المسلحين ويشكل مالذًا آمنًا لألهالي النازحين من البلدات المجاورة

الذي يسعى لتدمير المخيمات " اإلسرائيلي"يدعم أن تلك الغارات تصب في صالح االحتالل 
فراغها من سكانها بمختلف الطرق والوسائل من قصف مباشر وحصار  .وا 
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يذكر أن مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق هو أقرب المخيمات الفلسطينية في 
 .كم فقط عن الحدود مع فلسطين( 66)، حيث يبعد حوالي سورية إلى فلسطين المحتلة

في غضون ذلك أفاد مراسل مجموعة العمل في حمص، أن األمن السوري اعتقل ستة الجئين 
فلسطينيين من أبناء مخيم العائدين في حمص في الفترة األخيرة، مؤكدًا أن عناصر النظام 

واعتقلوا منه " عادل الكايد" لجاري منزليونيو من الشهر ا  –حزيران / 3السوري داهموا يوم 
علمًا أنه موظف في وكالة األونروا وهو في العقد الثالث من العمر، " إبراهيم عادل كايد" الشاب

 .من أهالي قرية الصفصاف في فلسطين

 من سكان مخيم حمص، ،6606/6/4يوم ( عماد أحمد شاهين)السوري الشاب  كما اعتقل األمن
 .من أهالي قرية الزيب في فلسطين ،د السادس من العمرهو في بداية العقو 

التابع للجيش النظامي " الحواش"يونيو اعتقل عناصر حاجز مفرق –حزيران /  66أما في يوم 
 شين" أثناء ذهابه إلى عمله من المخيم إلى قرى" محمود خالد محمود شطارة" الالجئ

من العمر، من أهالي قرية ترشيحا في غرب حمص، ُيشار أنه في نهاية العقد الثاني "برشينو 
 .فلسطين

خالد " كما اعتقل عناصر حاجز منطقة الحمراء التابع للجيش النظامي في اليوم ذاته الالجئ
وهو في السادسة عشر من العمر، من أهالي قرية عين الزيتون في " محمد محمود إدريس

 .فلسطين

أبو موسى " محمد موسى شطارة" الشابفي غضون ذلك أوللمرة الثانية اعتقل األمن السوري 
 ،وهو في العقد الرابع من العمر" حي عكرمة"من أمام منزله في الحي الشرقي للمخيم  6/ 60

 .من أهالي قرية ترشيحا في فلسطين

من نازحي مخيم ( أبو العز) "معتز عباس" يونيو الالجئ –حزيران / 66فيما أُعتقل يوم 
 .من العمر، من أهالي قرية الشجرة في فلسطيناليرموك، وهو في العقد الرابع 
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بعد اعتقال دام ألكثر من " محمد موعد" وفي السياق أفرجت جبهة النصرة عن الالجئ الفلسطيني
ُيشار أن جبهة النصرة وداعش اعتقلوا العديد من أبناء مخيم اليرموك دون توجيه  خمسة أشهر،

 .تهمأي تهمة صريحة لهم سوى مخالفة أوامرهم وتعليما

 
من الشهر  6/ 62إفطار جماعي يوم االثنين  وباالنتقال إلى لبنان أقامت جمعية اإلصالح مأدبة

الجاري، لعدد من العائالت الفلسطينية السورية في قاعة مسجد داود العلي بمنطقة وادي الزينة 
 .بأقليم الخروب جنوب لبنان

في وادي الزينة جنوب لبنان يبلغ حوالي ُيشار أن عدد العائالت الفلسطينية السورية المهجرة 
ألف عائلة فلسطينية سورية لجؤوا إلى لبنان هربًا من الحرب  06عائلة، من أصل حوالي  456

 .الدائرة في سورية
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 9106/ حزيران ــ يوينو/ 92/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 05566) •
 .فلسطيني سوري في لبنانالجئ ( 465566 •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6666) •

 .6605يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 0666) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 0666) •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 20.6)أكثر من  •

 .6605كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 0061)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0062)لليوم 
 .ضحية( 002)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 650)

يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 160)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 0053)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 26)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 004)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : لسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا وا •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 

 


