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 الشيح خان مخيم محيط على سيطرته يحكم النظامي الجيش

 فيه المدنيين آالف مصير على مخاوف وسط
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الشيح خان معارك في الفلسطيني التحرير بجيش ضابط إصابة •

 السيدة مخيم في اعتقاالت حملة تشن   للنظام موالية مجموعات •

 .زينب

 أبناء عودة يمنع النظامي الجيش التوالي على( 2801) لليوم •

 .السبينة مخيم
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  التطورات آخر

 الشيح خان مخيم محيط على سيطرتها السوري النظامي الجيش قوات احكمت

 بينها اندلعت عنيفة معارك بعد وذلك كامل، بشكل دمشق بريف الفلسطينيين لالجئين

 .المجاورة البلدات في المتواجدة السورية المعارضة مجموعات وبين

 مدني ألف( 21) من أكثر مصير على والقلق الترقب من حال وسط ذلك يأتي

 األساسية والغذائية الطبية بالمواد حاد نقص من يعاني الذي المخيم داخل محاصرين

 .والمحروقات والطحين األطفال وحليب اإلسعافية األدوية فيها بما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على قلقهم عن سورية فلسطينيي أجل من العمل لمجموعة األهالي عبر جانبهم من

 بوقوع ينذر قد مما المخيم النظامي الجيش قوات تقتحم أن من وتخوفهم أبنائهم مصير

 من مخيمهم خلو ذاته الوقت في مؤكدين المدنيين، صفوف في الضحايا من العشرات

 .معارض فصيل ألي مسلح تواجد أي

 للقوافل والسماح مخيمهم عن الحصار برفع السوري الجيش مطالبتهم األهالي وجدد

 الفلسطينية التحرير ومنظمة األونروا داعين مخيمهم، إلى بالوصول اإلغاثية

 وضمان المخيم عن المشدد الحصار رفع على للعمل الفلسطينية والفصائل والسفارة

 .المخيم في المدنيين ضد إنسانية انتهاكات أي وقوع عدم

 التحرير جيش مرتبات أحد" كناوي رضوان" المالزم أصيب متصل، سياق وفي

 له الموالية والمجموعات النظامي الجيش بين تدور التي المعارك خالل الفلسطيني

 دمشق، بريف الشيح خان مخيم محيط في المسلحة المعارضة ومجموعات جهة من

 خان مخيم أبناء من وهو السوري، النظام من مقربة إعالمية مصادر أعلنت ما وفق

 مشاركة تؤكد التي األولى المرة وهي دمشق، بريف الفلسطينيين لالجئين دنون

 خان مخيم محيط في النظامي الجيش جانب إلى القتال في التحرير جيش من عناصر

 .الشيح
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 ومجموعات الفلسطيني التحرير جيش عن ممثلين ضم أيام قبل لقاء عقد قد وكان

 الحرس عن وممثلين وطني دفاع لجان يسمى وما السوري للنظام موالية فلسطينية

 جبهة إلى عسكرية تعزيزات إرسال بهدف دنون، خان مخيم في اإليراني الثوري

 .السوري الجيش صفوف في القتلى من كبير عدد سقوط بعد الديرخبية

 

 شيعية مجموعات أن دمشق، ريف في العمل مجموعة مراسل أفاد آخر، صعيد وعلى

 في واسعة اعتقاالت حملة شنّت سورية أمنية عناصر يرافقها السوري للنظام موالية

 الجئا   (21) من أكثر طالت دمشق بريف الفلسطينيين لالجئين زينب السيدة مخيم

 .فلسطينيا  

 خوفا   المعتقلين أسماء نقل تمنع والمخيم األهالي وضع حساسية أن مراسلنا وأضاف

 أنها له موالية وعناصر النظام يروج حيث االعتقال، أسباب تتضح لم و حياتهم، على

 يتعاطون ال اعتقالهم تم من أن الرغم على المخدرات لمتعاطي تنظيف حملة

 مختل شاب المعتقلين بين ومن جنائية، أو أمنية ملفات أي لديهم وليس المخدرات

 .عقليا  

 السوري للنظام الموالية الشيعية فالمجموعات األولى، ليست الحملة أن مراسلنا وأكد

 األحيان بعض في مستخدمة المخيم داخل اعتقال حمالت واآلخر الحين بين تشنّ 

 .المدنيين ضد الحي الرصاص

 وفتح العامة كالقيادة المخيم في المتواجدة الفلسطينية الفصائل عناصر دور وعن

 النظام مع تتعامل لمجموعات تحولت أنها المراسل أكد والصاعقة، االنتفاضة

 .البعض بعضها ضد الموالية الشيعية والمجموعات

 

 الموالية الفلسطينية المجموعات وبعض النظامي الجيش يستمر مختلف موضوع وفي

 التوالي، على( 2801) لليوم منازلهم إلى العودة من السبينة مخيم أهالي بمنع له

 الجيش بين اندلعت التي العنيفة االشتباكات بسبب تركها على أجبروا أن بعد وذلك

 النظامي الجيش بسيطرة انتهت والتي المسلحة المعارضة من ومجموعات النظامي

 .كامل بشكل المخيم على

 شبه تدميرا   مدمر المخيم من %08 من أكثر أن إلى العيان شهود تقديرات وتشير

 المعروف المخيم فرن وحتى جبل بن معاذ جامع من الممتدة المنطقة وتحديدا   كامل

 .للمخيم الغربي المدخل يشكل ما وهو األكراد، بفرن

 في النزوح هذا ليدخلهم المجاورة، والمخيمات البلدات إلى نزحوا قد األهالي أن يذكر

 التي حياتهم كل لتشمل ذلك تجاوزت بل منازلهم، ترك على تتوقف لم جديدة معاناة

 الموارد وضعف البطالة وانتشار االقتصادية الظروف بسبب مأساة إلى تحولت

 .المالية
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 1822/ أكتوبر – األول تشرين/ 12/ حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

 .األردن في سوري فلسطيني الجئ( 21188) •

 .لبنان في سوري فلسطيني الجئ( 01،188) •

 وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في سوري فلسطيني الجئ( 0888) •

 .1821 يوليو لغاية" األونروا"

 .تركيا في سوري فلسطيني الجئ( 0888) •

 .غزة قطاع في سوري فلسطيني الجئا  ( 2888) •

 منتصف حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 97) من أكثر •

1820. 

 - الشعبية الجبهة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 2117) لليوم المخيم على العامة القيادة

( 278) الحصار ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 918) لـ والماء يوما ،( 2178) من

 .ضحية

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

 .التوالي على يوما  ( 2801) حوالي

 سيطرة بعد يوما  ( 2190) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة مجموعات

 من( %98) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع يوما  ( 731) حوالي: درعا مخيم •

 .مبانيه

 هادئ الوضع: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

 .فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا  

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

 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء المجاورة


