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قصف جوي عنيف لمخيم خان الشيح يسفر عن قضاء الجئين "
 "فلسطينيين ووقوع عدد من الجرحى

      

 
 

 قصف بقذائف الهاون على مخيم الوافدين بريف دمشق. 

  الفلسطينية "تجبر العديد من العوائل تأخر إجراءات اللجوء وتشديد إجراءات لم الشمل

 .على ترك أوروبا والعودة إلى سورية" السورية

 السفارات التركية في مصر ولبنان تستمر بإيقاف منح التأشيرات لفلسطينيي سورية. 
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 ضحايا

نايف إبراهيم " قضى كل من الالجئين الفلسطينيين
جراء " غسان أبو سته"الملقب بأبي ناهل، و" نمر

الطيران الحربي الروسي منزل على أطراف  قصف
النهر في الحي الشرقي من مخيم خان الشيح 
لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، ما أسفر 

 .عن سقوط عدد من الجرحى

 

  آخر التطورات

شّنت الطائرات الحربية، يوم أمس، غارات عنيفة استهدفت أطراف النهر في الحي الشرقي من 
جئين الفلسطينيين في ريف دمشق، ما أسفر عن قضاء الجئين على األقل، مخيم خان الشيح لال

 .ووقوع العديد من اإلصابات في صفوف األهالي

فيما أكد ناشطون استخدام الطائرات المغيرة للقنابل العنقودية ما أدى لوقوع ضحية على األقل 
 .وعدد من الجرحى

 
التي تستهدف المخيم ومحيطه بمختلف أنواع يأتي ذلك في ظل تصاعد أعمال القصف المتكررة 

األسلحة الثقيلة من قصف جوي ومدفعي يستهدف المنطقة بشكل متكرر، حيث يسجل بشكل 
 .شبه يومي استهداف المزارع والبلدات المحيطة بالمخيم بالبراميل والمتفجرة والقذائف المدفعية
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عائالت الفلسطينية للقصف وفي سياق آخر، تعرض مخيم الوافدين الذي تقطنه عدد من ال
وسقوط عدة قذائف هاون عليه، اقتصرت أضرارها على الماديات، يجدر التنويه أن تدهور 
األوضاع األمنية في المناطق والبلدات المجاورة لمخيم الوافدين الذي يبعد عن العاصمة دمشق 

وضاع أبناء المخيم أثر سلبًا على أ ،كيلو مترًا وتعرض المخيم للقصف بين الحين واآلخر( 02)
الذين يعانون أصاًل من فقر الحال وارتفاع معدالت البطالة وسوء في األوضاع المعيشية حتى 

 .قبل اندالع األحداث في سورية

وعلى صعيد مختلف، شهد مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب في اآلونة األخيرة عودة عدد 
هاجروا إلى أوروبا، حيث رصدت مجموعة العمل عودة من العائالت الفلسطينية والشبان الذين 

 .عدد من العائالت الفلسطينية السورية والشبان إلى مخيم النيرب، وذلك ألسباب متعددة

فبعد أن غادروا سورية هربًا من الحرب، وخاطروا بأنفسهم للوصول إلى أوروبا اصطدموا بعوائق 
ى الجانب اإلجرائي، خصوصًا فيما يتعلق جديدة لم تكن بحسبانهم، حيث تركزت معاناتهم عل

بمعامالت اللجوء ولم الشمل، حيث تستغرق معامالت اللجوء أكثر من عام ونصف في بعض 
 .البلدان كالسويد، وبعض الدول االسكندنافية األخرى

 
يضاف لها مشاكل السكن، والتأقلم وتعلم اللغة، إضافة إلى ذلك بعض المشكالت التي واجهت 

وهم ينتظرون إقاماتهم، األمر الذي حرمهم من حقهم بلم ( 81)القاصرين الذين بلغوا  العديد من
شملهم مع عوائل، مما دفع عددًا منهم للعودة إلى سورية، بالرغم مما قد يتعرضون له من 

 .مخاطر
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يذكر أن مصادر متعددة كانت قد أكدت لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، استغالل 
الموالية للنظام السوري لعدد من الشبان الفلسطينيين السوريين في " الفلسطينية الجهات"بعض 

أوروبا وذلك للقتال في صفوف لجانها ومجموعاتها في سورية مقابل تسوية أوضاعهم األمنية في 
 .سورية ومساعدتهم بالعودة إليها

ي لبنان ومصر، استمرار وفي سياق ليس ببعيد، أكد العديد من الالجئين الفلسطينيين السوريين ف
السفارة التركية في لبنان بإيقاف إصدار تأشيرات الدخول لالجئين الفلسطينيين السوريين دون 

 .إبداء األسباب، وذلك بالرغم من تحقيق معظم الطلبات للشروط المطلوبة من قبل السفارة

إلى تركيا، " يي سوريةفلسطين"ويرى ناشطون أن السلطات التركية تمارس منعًا غير معلنًا لدخول 
 .وذلك منذ أكثر من عامين حيث تقوم السفارات برفض جميع التأشيرات دون إبداء األسباب

 

  8102/ حزيران ــ يوينو/ 82/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 85522) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 00.522) •
لغاية " األونروا"فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة الجئ ( 0222) •

 .0285يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 1222) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 8222) •
 -صلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبرو  ألف الجئ فلسطيني سوري( 28.0)أكثر من  •

 .0285كانون األول 
مرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم است: مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 8801)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 8820)لليوم 
 .ضحية( 812)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 052)
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زلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منا: مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 002)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 8850)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 22)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 188)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا : حماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص و  •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


