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القصف والغارات الجوية استهدفا مراكز : منظمات إغاثية وحقوقية دولية"
 "للطفولة ومساجد ومدنيين في مخيم خان الشيح بريف دمشق

      

 
 

 قضاء عنصر من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني في ريف دمشق 

 (4 ) فلسطينيين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية بينهم طفل خالل شهر حزيران

 الماضي
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 ضحايا

، من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني، جراء "محمد علي نذير الخضراء" قضى الفلسطيني
االشتباكات التي اندلعت في منطقة عدرا بريف دمشق بين المعارضة السورية المسلحة من جهة، 

 .والجيش النظامي وجيش التحرير الفلسطيني واللجان الشعبية الموالية له من جهة أخرى

 
 آخر التطورات

شهدت األسابيع الماضية تصاعدًا متسارعًا بحدة وحجم الغارات الجوية التي استهدفت مخيم خان 
حى من الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، والتي أسفرت عن العشرات من الضحايا والجر 

سكان المخيم والعائالت النازحة إليه هربًا من القصف والبراميل المتفجرة التي تستهدف القرى 
 .والبلدات المجاورة للمخيم

حيث أسفرت إحدى الغارات عن دمار كبير لحق بأحد مراكز الطفولة التابعة لمؤسسة جفرا 
متهم كافة األطراف المنخرطة ما أس -في بيان سابق  –لإلغاثية والتنمية، والتي دعت بدورها 

بالصراع العسكري في سورية إلى االلتزام بمبادئ القانون الدولي اإلنساني وخاصة مبدأ اإلنسانية 
وسقوط ضحايا وتدمير  6102تموز  4والتناسب، وذلك بعد استهداف مخيم خان الشيح في 

، مؤكدًة في الوقت مركزها في المخيم بشكل كامل وتضرر وتدمير بيوت أخرى عائدة لمدنيين
 .ذاته على أن المخيم عمل على الحفاظ على مدنيته وعدم وجود مظاهر مسلحة بداخله
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الدوليتان استهداف مراكز الطفولة في " األونروا"ووكالة " اليونيسف"من جهتهما أدانت كل منظمة 
حيث " ونروااأل"مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين، وذلك عبر بيان مشترك ُنشر على موقع 

شجبت المؤسستان الدوليتان قصف المساحات الصديقة للطفل في مخيم خان الشيح في سوريا، 
كانت "وأكد البيان المشترك الذي نشر وفي وقت سابق من الشهر الحالي أن ما استهدفه القصف 

ها المساحة الصديقة للطفل التي دمرها القصف مالذا ألكثر من ألف طفاًل كانوا يترددون علي
 ."بشكل يومي لالنخراط في النشاطات التعليمية والترفيهية

 
فيما أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنها وثقت استهداف العديد من منازل 
المدنيين داخل المخيم في غارات متكررة ارتفعت حدتها خالل الشهر الحالي، باإلضافة إلى 

أيار، | المياه الوحيد في المخيم في منتصف شهر مايو وخزان " الهدى"توثيق استهداف مسجد 
كما أشارت عدة تقارير نشرتها المجموعة في وقت سابق إلى تدهور األوضاع الصحية داخل 

" األونروا"المخيم بشكل متسارع، حيث ال يوجد في المخيم سوى مركز صحي واحد تابع لوكالة 
ث يعمل بطاقته الدنيا، فيما ال يتوافر داخل والذي يقدم فقط بعض الخدمات الطبية البسيطة حي

 .المخيم سوى ثالثة أطباء

وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد أطلقت عدة نداءات وبيانات رسمية طالبت 
فيها المؤسسات الدولية اإلغاثية والحقوقية، والفصائل ومنظمة التحرير الفلسطينية بالعمل على 

ن الشيح الذي يضم اآلالف من العوائل المدنية التي عانت وتعاني من إيقاف استهداف مخيم خا
ويالت الحرب في سورية، فيما تؤكد المجموعة أن استمرار استهداف المخيم في ظل استمرار 
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إغالق جميع الطرقات الواصلة بينه وبين مركز العاصمة دمشق، ينذر بكارثة إنسانية قد تطال 
 .خل المخيمألف مدني يعيشون دا( 06)حياة 

الجئًا ( 011)وتشير االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن 
 .فلسطينيًا من أبناء مخيم خان الشيح بينهم أطفال ونساء قد قضوا خالل الحرب الدائرة في سورية

ورية وعلى صعيد مختلف، أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي س
الجئين فلسطينيين قضوا تحت العذيب في السجون السورية بينهم طفل خالل شهر ( 4)أن 

 : يونيو الماضي، وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا هم -حزيران 

من سكان بلدة دّمر في دمشق، الذي وذلك أثناء اعتقاله في سجون النظام " رائد الخطيب"
عامر ''العبي فريق نادي الوحدة السوري لكرة القدم، و هو أحد" الخطيب"السوري، يذكر أن 

" محمود عبدهللا يوسف عيد دياب"وهو من أبناء مخيم اليرموك جنوب دمشق، والطفل '' الشهابي
الذي قضى تحت التعذيب في سجون النظام السوري بعد اعتقال دام لحوالي ثالث سنوات، وبذلك 

يب في سجون النظام السوري، حيث تم اعتقاله يكون أصغر ضحية فلسطينية تقضي تحت التعذ
ومن أبناء مخيم العائدين  ،وهو من أهل قرية الشجرة الفلسطينية.من عمره 01وهو في الـ 

من أبناء مخيم حندرات في " أحمد خالد هواش"لالجئين الفلسطينيين في مدينة حماة السورية، و
د اعتقال دام ثالث سنوات يذكر أنه حلب الذي قضى تحت التعذيب في سجون النظام السوري بع

 .اعتقل من مكان تواجده في قطعته التي كان يخدم فيها في مدينة مصياف
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 1122/ تموز ــ يوليو/ 21/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 05511) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 46.511) •
لغاية " األونروا"سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة الجئ فلسطيني ( 2111) •

 .6105يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 0111) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 0111) •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 10.6)أكثر من  •

 .6105كانون األول 
مجموعات القيادة العامة على المخيم و  ر الجيش النظامياستمرار حصا: مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 0006)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0060)لليوم 
 .ضحية( 001)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 210)

حوالي  الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 414)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 0022)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 11)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 065)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


