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قصف بالبراميل المتفجرة على مخيمي حندرات وخان الشيح، ووفد جديد "
 "إلى اليرموك لفك الحصار عنه

 
 

 

 الجئ فلسطيني يقضي جراء استمرار الصراع في سورية .

 الهالل األحمر الفلسطيني ينهي دورته التمريضة في اليرموك .

 أزمات معيشية ضاغطة يعيشها سكان مخيم خان دنون .

 اجتماع للمؤسسات والهيئات العاملة في مخيم اليرموك .

  األونروا وبرنامج األغذية العالمي يوقعان مذكرة تفاهم لمساعدة فلسطينيي
سورية في لبنان  

 
 

 استهداف مخيم حندرات بالبراميل المتفجرة
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 ضحايا
 .من أبناء مخيم خان دنون جراء الصراع الدائر في سورية" أسامة عثمان عيسى" قضى الشاب

 
 آخر التطورات

قام الطيران المروحي بقصف مخيم حندرات لالجئين الفمسطينيين بحمب شمال سورية بعدد من 
البراميل المتفجرة، أدت إلى وقوع دمار كبير في منازل المدنيين، تزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة 

بين قوات المعارضة السورية والجيش النظامي الذي يحاول اقتحام المخيم وفرض سيطرتو 
 .العسكرية عميو وعمى المناطق المحيطة بو

فيما تعرض مخيم خان الشيح لمقصف وسقوط أربعة براميل متفجرة استيدفت مفرق اإلسكان 
والشارع العام في المخيم ومحيط شارع الفيالت الغربية، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى، 

. وألحق دمارًا كبيرًا بالمنازل والممتمكات الخاصة والعامة
وبناًء عميو شدد األىالي عمى عدم زج المخيم في الصراع الدائر في سورية، كما أكدوا عمى أن 
المخيم يضم مدنيين عزل ال يحممون أي نوع من السالح لذلك يناشدون كافة األطراف بتجنيبو 
ويالت ما يحدث في سورية، كما ناشدوا كافة الجيات المعنية سواء منيا الدولية المتمثمة باألمم 
المتحدة واألونروا، والفصائل الفمسطينية ومنظمة التحرير الفمسطينية التي تعتبر نفسيا الممثل 

الشرعي لمشعب الفمسطيني لمتدخل من أجل رفع الجور والظمم عن أبناء كافة المخيمات 
 .الفمسطينية في سورية ومن ضمنيا مخيم خان الشيح

 
 من آثار الدمار في مخيم خان الشيح



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

في حين شيد مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق دخول وفد 
شعبي فمسطيني إليو لبحث موضوع تحييد المخيم وفك الحصار عنو، وتفعيل شروط المبادرة 

حيائيا، ترافق ذلك مع استياء شعبي داخل المخيم وتمممل من عدم التوصل ألي إتفاق جدي  وا 
ومن جية أخرى استؤنف يوم أمس توزيع بعض المساعدات عمى أىالي مخيم ، ينيي أزمتو

 .اليرموك، تزامن ذلك مع إخراج عدد من الحاالت اإلنسانية إلى خارج المخيم
وفي السياق ذاتو طالبت المؤسسات والييئات العاممة في مخيم اليرموك األونروا بالعمل عمى 
إنياء مأساتيم ومعاناتيم من خالل فك الحصار عن المخيم والسماح بإدخال المواد التموينية 

. واألدوية والمحروقات إليو أسوة بالمناطق المحيطة بو التي وقعت ىدنة مع النظام السوري
كما عقدت اجتماع أخر تناولت خاللو األوضاع داخل المخيم، وسير عمل تمك المؤسسات، 

نجاحيا، فيما أكد المجتمعون عمى  باإلضافة إلى آخر ما توصل لو وفد المبادرة والعمل لتفعيميا وا 
اختتم المخيم الكشفي "وأنتصرت غزة " وحدة العمل وضرورة التعاون داخل المخيم وتحت شعار 

 .الذي أقامتو مجموعة جنين الكشفية عمى مدار يومين في مخيم اليرموك

 
المؤسسات والهيئات العاملة في مخيم اليرموك إجتماع 

وفي سياق آخر يعاني نحو ثمانية آالف وخمسمائة فمسطينيًا في بمدة المزريب من أوضاع 
إنسانية صعبة نتيجة غالء األسعار وانتشار البطالة، يشار أن بمدة المزيريب ىي بمدة سورية 

 . كم شمال غرب محافظة درعا١١ذات أغمبية فمسطينية تقع عمى بعد 
في غضون ذلك سادت حالة من اليدوء النسبي أرجاء مخيم خان دنون عكره سماع أصوات 

انفجارات قوية ىزت أرجاء المخيم سببيا قصف المناطق المتاخمة لو، أما من الجانب اإلنساني 
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فيعاني المخيم الذي يضم آالف العائالت الوافدة إليو من المخيمات الفمسطينية والمناطق المجاورة 
لو من شح في المواد الغذائية واألدوية وأزمة في توفر مادة الخبز بسبب فقدان مادة الطحين 
والمحروقات، كما يشتكي أىالي المخيم من غالء األسعار واستمرار انقطاع التيار الكيربائي 

. واالتصاالت عنيم
، ويقع عمى مسافة 1951 ـ 1950الجدير ذكره أن مخيم خان دنون أنشئ بصورة رسمية عام 

 كم مربع، ويقدر تعداد سكانو 120000 كم جنوبي العاصمة السورية دمشق، تبمغ مساحتو 23
 ألف شخص نزحوا من مخيمات 20حوالي اثنا عشر ألف الجئ فمسطيني، يضاف إلييم 

اليرموك وسبينة والسيدة زينب وتجمع الحسينية وبمدة الذيابية والحجر األسود وداريا ومخيم خان 
 .الشيح بسبب تردي األوضاع األمنية في مناطقيم

 
 مفقودون

، وذلك أثناء توجيو من مدينة 24/8/2014فمسطيني الجنسية يوم " فادي الفالوجي"فقد الشاب 
. زوارة الميبية إلى إيطاليا وحتى المحظة لم ترد أي معمومات او أخبار عنو

الجدير باإلشارة أن الوضع المعيشي والقانوني القمق لالجئين الفمسطينيين السوريين المتواجدين 
في سورية ولبنان ومصر وتركية وليبيا يدفعيم إلى المحاولة لموصول إلى البمدان األوروبية والتي 

 .توفر ليم في حال وصوليم إلييا الوضع القانوني والمعيشي الواضح والمريح

 
 فادي الفالوجي
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 إفراج
من أبناء مخيم العائدين حمص يوم " ىاني عبد الناصر درويش"اإلفراج عن الشاب 

 .، وذلك بعد اعتقال دام قرابة الشير2014/8/29
 

 لجان عمل أهلي
قامت مؤسسة جفرا بتوزيع حوالي مئة وخمسين كيمو غرام من المموخية عمى أىالي مخيم 

اليرموك، الجدير ذكره أن مؤسسة جفرا قامت باستصالح وزراعة عدد من الحدائق واألراضي 
وزراعتيا بأنواع مختمفة من الخضروات بيدف التخفيف من وطأة الحصار الذي يفرضو الجيش 

في حين أنيت . يوم400النظامي والجبية الشعبية القيادة ــ العامة عمى المخيم منذ أكثر من 
جمعية اليالل األحمر الفمسطيني في مخيم اليرموك دورة الشييد دياب مينا في اإلجراءت 

 أشير، تخمميا محاضرات وامتحان شفيي وكتابي، كذلك أقامت 3التمريضية، والتي استمرت 
التواصل الفعال ضمن المراكز الصحية "الجمعية ورشة عمل لممتطوعين في الدورة تحت عنوان 

 .في قاعة المحاضرات بمشفى فمسطين في المخيم" والمشافي 
" 4راجعين " وبدورىا أعمنت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني عن إطالق حممتيا اإلغاثية 

. 2014-9-1من المقرر أن تبدأ بإدخال المعونات الغذائية ألبناء مخيم اليرموك يوم اإلثنين 
أما في حمب وفي إطار مشروع اإلغاثة العاجمة بتأمين اإلحتياجات المستمرة، استممت الييئة 

( 3000) الخيرية المواد التموينية واإلغاثية من اليالل األحمر السوري، استعدادًا إلطالق مشروع
. سمة غذائية توزع عمى العائالت الفمسطينية المسجمة لدييا

 
 في حلبمشروع اإلغاثة العاجلة 
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و في لبنان شاركت لجنة فمسطينيي سورية في لبنان بالميرجان الذي أقامتو حركة حماس يوم 
م في مخيم عين الحموة بحضور جماىيري واسع، حيث شارك بالميرجان  29/8/2014الجمعة 

كما لبت المجنة دعوة من حركة الجياد .عضو المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل رضوان
االسالمي بمناسبة االنتصار الذي حققتو المقاومة في غزة في قاعة ناجي العمي في المخيم، 
مؤكدين أن الشعب الفمسطيني واحد في الداخل المحتل وفي الشتات، وأن ىموميم وأفراحيم 

 .واحدة
 

 لبنان
" األونروا"وقعت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفمسطينيين في الشرق األدنى 

مذكرة تفاىم لتوفير المساعدات النقدية كبدل غذاء لفمسطينيي سورية "وبرنامج األغذية العالمي 
المنسق الخاص لألمم المتحدة "ومن جيتو رحب (WFP) ، 2014في لبنان خالل العام الحالي 

الذي استضاف حفل التوقيع في مكتبو في اليرزه بشرق بيروت، " ديريك بالمبمي"في لبنان 
بحضور عدد من السفراء ورؤساء وكاالت األمم المتحدة في لبنان بمساىمة برنامج األغذية 

التي تيدف إلى ضمان حصول الالجئين الفمسطينيين من سوريا عمى المساعدات "العالمي 
ىذا المثال المشجع يظير كيف يساعد التعاون بين "، موضحًا أن "الغذائية التي يحتاجون إلييا

الشركاء داخل منظومة األمم المتحدة وخارجيا في تخفيف جزء من معاناة الالجئين الفمسطينيين 
من سوريا، وآمل أن ىذا المثال سيميم الجيات المانحة لضمان استمرار توفير المساعدة 

 ".الضرورية لالجئين الفمسطينيين طالما ىناك حاجة إلييا


