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غارات جوية تستهدف الحي الشرقي من مخيم خان الشيح تسفر عن "
 "وقوع إصابات بين المدنيين

      

 
 

 قضاء فلسطيني متأثراً بجراجه جراء الغارات الجوية على مخيم خان الشيح 

  فلسطينيين من أبناء مخيم العائدين بحمص خالل شهر حزيران  9األمن السوري يعتقل

 الفائت

 اشتباكات عنيفة على تخوم مخيم حندرات بحلب  

 "63 " ضحية في الشهر " 63"و..6103الجئاً فلسطينياً قضوا خالل شهر حزيران من عام

 6102ذاته في عام 
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 ضحايا

الشيح، متأثرًا بجراحه جراء إصابته من أبناء مخيم خان " باسل يوسف" قضى الالجئ الفلسطيني
مما يرفع حصيلة الضحايا .في قصف الطيران الروسي قبل حوالي األسبوع على أطراف المخيم

 .الماضية إلى أربعة الجئين 84من أبناء مخيم خان الشيح الذين قضوا خالل 

" مدمحمود سعيد مح"، و"محمود عمر سعيد "حيث قضى يوم أول من أمس ثالثة الجئين هم 
 .حسن صبحي صالح، وسقوط خمسة جرحىو  ،(أبو صهيب)

 

 آخر التطورات

جدد الطيران الحربي الروسي شن غاراته الجوية على مخيم خان الشيح بريف دمشق، حيث 
استهدف ليل أمس الحي الشرقي منه بصاروخين لم ينفجر أحدهما، مما أسفر عن سقوط عدد 

، كما خلف دمارًا كبيرًا في المباني (هوندا)يارة نوع من الجرحى بينهم أطفال ونساء، واحتراق س
والممتلكات، وبدورهم دعا سكان مخيم خان الشيح األمم المتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان للتدخل 

 .من أجل وقف قصف المخيم الذي يسكنه مدنيون عزل

 
والمعيشية لسكان فيما فاقم تدهور الوضع األمني في منطقة خان الشيح األوضاع اإلنسانية 

خان الشيح الطريق الوحيد الواصل بين المخيم  –المخيم، نتيجة قطع النظام السوري طريق زاكية 
والعاصمة السورية دمشق، ومنع إدخال المواد الغذائية واألدوية والخبز إليها، مما أدى إلى ظهور 

 .أزمة في تأمين رغيف الخبز
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ر الخانق الذي يفرضه النظام السوري على منطقة أن استمرار الحصا: "إلى ذلك قال ناشطون
خان الشيح سيؤدي إلى نفاد جميع المواد الغذائية والطبية، كما حذروا من تكرار سيناريو مخيم 

 .الحصارو  الجئًا نتيجة الجوع( 741)اليرموك الذين قضى فيه 

ي اعتقل تسعة وفي سياق مختلف أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن األمن السور 
يونيو الماضي، هم _ الجئين فلسطينيين من أبناء مخيم العائدين بحمص خالل شهر حزيران 

خالد "، والطفل "محمود خالد محمود شطارة "، "عماد أحمد شاهين"، "إبراهيم عادل كايد" الشاب
أبو موسى، " شطارة محمد موسى"وهو في السادسة عشر من العمر، و" محمد محمود إدريس

من نازحي مخيم اليرموك، ومختار مخيم العائدين الالجئ الفلسطيني ( أبو العز) "معتز عباس"
، وهو في "هشام عطا حسون"، و"إبراهيم مجد األسدي" ، والالجئ"أبو أسعد -ضرار أسعد حديد "

 .العقد الرابع من العمر

عنيفة في محيط مخيم وباالنتقال إلى حلب نقل مراسل مجموعة العمل نبأ اندالع اشتباكات 
الموالي له من جهة ومجموعات " لواء القدس"حندرات لالجئين الفلسطينيين بين الجيش السوري و

 .المعارضة المسلحة من جهة أخرى، استخدمت فيها كافة أنواع األسلحة الخفيفة والثقيلة

جموعة وأفادت مصادر إعالمية محلية من تمكن مقاتلو المعارضة من إطباق الحصار على م
 .تابعة للواء
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يذكر أن المخيم خالي تمامًا من ساكنيه حيث أجبر األهالي على ترك مخيمهم بسبب االشتباكات 
يومًا، والتي انتهت ( 7711)العنيفة التي اندلعت بين قوات النظام والمعارضة، قبل حوالي 

 .بسيطرة المعارضة على المخيم

عودة األهالي للمخيم منذ تلك الفترة، في حين  فيما منعت قوات المعارضة السورية المسلحة
تعرض المخيم لقصف متكرر بالبراميل المتفجرة طوال تلك المدة، ما أسفر عن دمار حوالي 

 .من منازل المخيم%( 48)

والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق  إلى ذلك أعلن فريق الرصد
" 68"، في حين قضى 6873يونيو من عام  –زيران ضحية خالل شهر ح( 63)سقوط نحو 

، وذلك جراء استمرار الصراع الدائر في سورية، إلى ذلك 6871الجئًا في الشهر ذاته في عام 
: توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي 6873نوهت مجموعة العمل أن ضحايا حزيران 

الجئين، وشخصان " 6"وفي دمشق الجئين في حلب، ( 3)الجئًا، و(74)في ريف دمشق قضى
توفيا في دير الزور، والجئان في درعا، وأخران في 

 .الرقة

الذين " 68"فيما أشارت مجموعة العمل أن الضحايا 
توزعوا  6871يونيو عام  -سقطوا في حزيران

في دمشق : حسب المدن السورية على النحو التالي
قضى أربعة الجئين، إضافة إلى الجئين في ريف 

 ،ق، والجئان في إدلب، والجئ في لبناندمش
 .الجئًا قضوا في مناطق متفرقة( 78)و

إلى ذلك أوضحت المجموعة أن عدد الالجئين 
الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في 

 .ضحية" 6648" سورية قد بلغ 
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 6102/ تموز ــ يوليو/ 5/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .فلسطيني سوري في األردنالجئ ( 71188) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 865188 •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 3888) •

 .6871يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 4888) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 7888) •
 -ي وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبرألف الجئ فلسطيني سور ( 17.6)أكثر من  •

 .6871كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 7711)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 7778)لليوم 
 .ضحية( 741)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 338)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 131)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 7711)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 18)حوالي أيام النقطاع المياه عنه ودمار ( 471)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


