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قضاء ثالثة الجئين فلسطينيين وخمسة جرحى جراء الغارات الجوية على "
 "مخيم خان الشيح

      

 
 

  إثر االشتباكات في محيط مخيم حندرات في حلب" جمال كيالي"قضاء الفلسطيني. 

  االلتزام بمبادئ القانون الدولي اإلنساني عقب استهداف مركزها مؤسسة جفرا تدعو إلى

 .الصديق للطفل في مخيم خان الشيح

 إصابة أحد أبناء مخيم النيرب أثناء قتاله مع لواء القدس في محيط مخيم حندرات. 
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 ضحايا 

خالل  أحد أبناء مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب، وذلك" جمال كيالي"قضى الالجئ 
الموالية " لواء القدس"اشتباكات جرت في محيط مخيم حندرات بين الجيش النظامي ومجموعة 

للنظام من جهة ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة أخرى، علمًا أنه أحد عناصر مجموعة 
 .الفلسطينية الموالية للنظام السوري" لواء القدس"

 
وحندرات في حلب قضوا خالل مشاركتهم القتال ضمن ُيشار أن العديد من أبناء مخيمات النيرب 

في معارك مخيم حندرات، والذي يضم الجئين فلسطينيين في مخيم " لواء القدس" مجموعة 
 .الشماليو  ريفها الغربيو  مقاتلين من مدينة حلبو  مقاتلين من مخيم حندراتو  النيرب

 

 التطورات آخر

جراء استهداف مخيم خان الشيح لالجئين قضى ثالثة فلسطينيين وسقط عدد من الجرحى 
الفلسطينيين من قبل الطيران الحربي الروسي والسوري في ساعات الفجر األولى من ليل األحد 

 .6102االثنين الرابع من تموز  -

محمود سعيد "، و"محمود عمر"فيما قال مراسل مجموعة العمل أن كل من الالجئين الفلسطينيين 
من أبناء مخيم اليرموك، قضوا نتيجة شن الطيران " أبو حسين"ملقب الو  ،(أبو صهيب" )محمد
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الحربي الروسي غارات جوية على مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، 
استهدفت وسط المخيم ومحيط الكازية، وتم تدمير مركز حماية الطفل التابع لمؤسسة جفرا بشكل 

لمدنيين في المخيم، وأدى إلى ترويع السكان، وسقوط شبه كامل وألحق أضرار جسيمة بمنازل ا
 .عدد من الضحايا والجرحى

 
وأشار مراسل المجموعة، إلى إصابة خمسة مدنيين بينهم اثنان بحالة خطيرة، حيث أجريت لهم 
عمليات جراحية في البطن والصدر، كما اضطر األطباء لبتر ذراع أحد المصابين، فيما تم ترميم 

 .مصاب أخر تهتك فروة رأس

ويعتبر مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في الغوطة الغربية للعاصمة دمشق، من أكبر 
تجمعات الالجئين الفلسطينيين على األراضي السورية، حيث كان يقطنه أكثر من ثالثين الف 

إليه نسمة وأدى الصراع الدائر في سوريا إلى تهجير أكثر من نصف سكانه، وبنفس الوقت نزح 
حوالي أربعة االف شخص من بلدات ومدن الغوطة الغربية، مثل معضمية الشام، وداريا بسبب 

 .تدهور األوضاع األمنية فيهما

ويعاني المخيم من ظروف انسانية صعبة نتيجة الحصار الجزئي المفروض عليه، عدا عن 
ب ذلك من نقص وقوعه على خط تماس بين أطراف الصراع الدائر في سوريا، حيث يعاني بسب

  حاد بالخدمات الصحية والطبية، وتضرر كبير بالبنية التحتية والخدمات،
 .وكذلك واألبرز عدم توافر حماية او تحييد للمدنيين والمرافق المدنية في المخيم
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وفي السياق ذاته، دعت مؤسسة جفرا كافة األطراف المنخرطة بالصراع العسكري في سورية إلى 

القانون الدولي اإلنساني وخاصة مبدأ اإلنسانية والتناسب، وذلك بعد استهداف  االلتزام بمبادئ
وسقوط ضحايا وتدمير مركزها في المخيم بشكل كامل  6102تموز  4مخيم خان الشيح في 

 .وتضرر وتدمير بيوت أخرى عائدة لمدنيين

المخيم الذي  وقالت جفرا في بيان لها، أن قصف المخيم تكرر لعدة مرات خالل أسبوعين وهو
عمل على الحفاظ على مدنيته وعدم وجود مظاهر مسلحة بداخله، ويعاني ساكنوه من ظروف 
إنسانية صعبة نتيجة الحصار الجزئي المفروض عليه، عدا عن وقوعه على خط تماس بين 
أطراف الصراع الدائر في سوريا، حيث يعاني بسبب ذلك من نقص حاد بالخدمات الصحية 

 .ر كبير بالبنية التحتية والخدماتوالطبية، وتضر 

وأكدت أن مركزها الصديق للطفل في مخيم خان الشيح هو مخصص فقط ألنشطة األطفال، 
ويقدم برامج الدعم النفسي اإلجتماعي والترفيه والتوعية بالمخاطر، وهي تعمل في سورية منذ 

رث وتساهم في رفع مستوى خمسة أعوام على تخفيف المعاناة االنسانية في حاالت الطوارئ والكوا
 .المعيشة في مخيمات اللجوء الفلسطينية في سورية

وفي ختام بيانها ناشدت كافة الجهات الفلسطينية والدولية المعنية بالشأن الفلسطيني، بتحّمل 
مسؤولياتهم والقيام بواجبهم اتجاه الالجئين الفلسطينين في سورية بشكل عام ومخيم خان الشيح 
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فير الحماية الضرورية والالزمة لهم، والعمل على تخفيف المعاناة التي يعيشيها بشكل خاص، وتو 
 .الالجئون الفلسطينون في سوريا ووقف الكارثة والمأساة اليومية المستمرة التي يتعرضون لها

 
وكانت صحيفة اإلندبندنت قد نقلت عن منظمة إنقاذ األطفال للمعونات اإلنسانية قولها إن آالف 

محاصرون في مخيم لالجئين الفلسطينيين بمنطقة خان الشيح بالقرب من دمشق  األطفال
 .ويتعرضون للقصف بالبراميل والمدفعية الثقيلة منذ أيام عدة

ألف مواطن سوري يواجهون أزمة إنسانية  06وأضافت المنظمة أن ثالثة آالف طفل من بين 
لسوري من كل الجوانب مع إغالق متصاعدة بمنطقة خان الشيح التي تحاصرها قوات النظام ا

آخر الطرق المؤدية إلى المنطقة بقذائف المدفعية ورصاص القناصين، مع اإلشارة إلى أن عدد 
 .األطفال في مخيم خان الشيح حاليًا يناهز الثالثة آالف طفل بحسب مركز جفرا في المخيم

الشبابية تعمل على تخفيف ُيشار أن مركز مؤسسة جفرا هي هي مؤسسة لإلغاثة والتنمية 
المعاناة اإلنسانية في حاالت الطوارئ والكوارث وتساهم في رفع مستوى المعيشة في مخيمات 

 .اللجوء الفلسطينية في سوريا وتفعيل شرائح المجتمع المختلفة من خالل مشاريع وأنشطة هادفة

من أبناء " مود أيوبمح"في غضون ذلك، أورد مراسلنا في حلب نبأ إصابة الالجئ الفلسطيني 
مخيم النيرب، أثناء قتاله مع لواء القدس الفلسطيني الموالي للنظام السوري في محيط مخيم 

 .حندرات

مقاتلين من مخيم و  الجدير بالتنويه أن لواء القدس يضم الجئين فلسطينيين في مخيم النيرب
 القمصان السودو  بح األسودكتيبة الشو  الشماليو  ريفها الغربيو  مقاتلين من مدينة حلبو  حندرات
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وقد  ،وتم افتتاح فرع له في مخيم الرمل بالالذقية ،اتخذ اللواء مقرًا أساسيًا له في مخيم النيربو 
حاول قائد اللواء افتتاح فروعًا عسكرية في المخيمات الفلسطينية بدمشق إال أن وجود مجموعات 

 .فلسطينية موالية للنظام السوري في دمشق حال دون ذلك

 

 6102/ تموز ــ يوليو/ 4/وأرقام حتى  إحصائيات  فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 05511) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 465511) •
لغاية يوليو " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2111) •

6105. 
 .تركياالجئ فلسطيني سوري في ( 0111) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 0111) •
كانون  -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 20.6)أكثر من  •

 .6105األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا على ( 221)يومًا، والماء لـ ( 0024)منذ أكثر من على التوالي، وانقطاع الكهرباء ( 0001)
 .ضحية( 002)التوالي، عدد ضحايا الحصار 

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

رة مجموعات أيام بعد سيط( 0050)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 21)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 000)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )طريق 


