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"األربعاء الدامي 7 ..سنوات على نكبة مخيم خان الشيح"

• توثيق قضاء أحد أبناء مخيم اليرموك في السجون السورية
• مخيم اليرموك :أنباء عن بدء دخول اآلليات للعمل خالل مدة أسبوعين

ضحايا
وثقت مجموعة العمل قضاء الالجئ الفلسطيني "ممدوح ربحي خليفة" تحت التعذيب في سجون
النظام السوري بعد اعتقال دام قرابة  6أشهر.
وتعرض لالعتقال في الشهر الخامس من عام  2014من منزله في منطقة كفرسوسة بدمشق ،وهو
من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق.
هذا وتشير مجموعة العمل إلى أن حصيلة ضحايا التعذيب في سجون النظام السوري بلغت ()618
الجئاً فلسطينياً بينهم نساء وأطفال.
آخر التطورات
تعرضت المخيمات الفلسطينية في سورية لحمالت قصف واستهداف خالل سنوات الحرب في
سورية ،وتعرض أبناؤها للقتل واالعتقال والتهجير ،وكان يوم  13آذار عام  2013إحدى األيام
التي لم ينساها سكان مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق.
ففي ذلك اليوم انسحبت قوات النظام السوري من وسط المخيم إلى ثكنة اإلسكان العسكري ،بعدما
شنت قوات المعارضة المسلحة هجوماً عنيفاً
سيطرت قوات المعارضة على كتيبة الصواريخ ،ثم ّ
على ثكنة اإلسكان العسكري ،األمر الذي أجبر النظام على االنسحاب منها ومن مخيم خان الشيح

وسيطرة المعارضة عليها.

شنت قواته هجوماً عنيفاً بالطائرات وبالمدفعية
يروي أبناء المخيم ،عقب انسحاب النظام من المخيم ّ
المنتشرة في الثكنات العسكرية بالمنطقة ،بما يزيد على ثالثة آالف قذيفة في يوم واحد ،ما أدى

إلى قضاء العشرات من الالجئين الفلسطينيين وجرح المئات منهم ،فيما امتألت المالجئ بالمدنيين
وسط اشتباكات عنيفة بين النظام والمعارضة.
تعج
ومع شروق شمس اليوم الثاني ،يوم الخميس ،ظهر حجم الدمار والمأساة ،وكان الشوارع ّ
بالناس ،حيث نزحت عن المخيم قرابة  3آالف عائلة نحو بلدات ومناطق الغوطة الغربية ،ويقدر
عددهم بنحو  10آالف الجئ فلسطيني ،لتبدأ مرحلة جديدة في حياة األهالي من التشرد والتهجير
ومن ثم الحصار.
بقي المخيم في حالة حصار جزئي بالتزامن مع قصفه وأعمال القنص حتى منتصف عام ،2016
واستهدفت الطائرات الروسية والسورية المخيم ،وتحت وطأة القصف الشديد ،توصل طرفا القتال
إلى تسوية ،فهجر على إثرها ق اربة  12ألف الجئ فلسطيني وآالف النازحين القاطنين في المخيم.
تشير إحصائيات مجموعة العمل إلى قضاء ( )203الجئين فلسطينيين من أبناء مخيم خان الشيح،
واعتقلت قوات النظام أكثر من ( )248ال يزال مصيرهم مجهوالً.
في جنوب دمشق ،تحدثت مصادر إعالمية مقربة من النظام السوري عن بدء دخول اآلليات للعمل
في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق ،خالل مدة أقصاها أسبوعين.
وذكرت المصادر أن قوات النظام السوري أزالت الكتل اإلسمنتية من مدخل المخيم ،وتم تجهيز
"براكيتين" إلى جانب مسجد البشير أمام بوابة المخيم ،تمهيداً للعمل ودخول اآلليات.

وكان مخيم اليرموك قد تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل  2018لعملية عسكرية بهدف
طرد تنظيم "داعش" ،بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية" ،ما أدى إلى تدمير % 60
من مخيم اليرموك وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين.

