
 

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

 

 

 
 

 
 

الغارات الجوية على مخيم خان الشيح بريف دمشق تتسب بقضاء طفلة "
 "ووقوع عدد من الجرحى

      

 
 

 قضاء الجئ فلسطيني جراء القصف على أطراف مخيم خان الشيح 

  النصرة وتتهمها بسوء اإلدارة واغتيال بهاء األمينحركة أبناء اليرموك تعلن تخليها عن 

 قصف على مخيم حندرات بحلب واشتباكات عنيفة في محيطه 

  مستمرة وسط اتهام المؤسسات الفلسطينية واألوروبية " جواد عبويني"معاناة الطفل

 الرسمية األهلية بالتقصير

 "في لبنان تقوم بتعبئة بطاقات الصراف اآللي لفلسطينيي سورية" األونروا 
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 ضحايا

ذات العامين والنصف متأثرة " إسراء"قضت الطفلة 
بالجراح التي أصيبت فيها أثناء القصف الجوي الذي 
استهدف مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في 

حيث تعرض المخيم فجر اليوم لغارة  ،ريف دمشق
جوية استهدفت الحي الشرقي في المخيم أسفرت عن 

من الجرحى، باإلضافة إلى دمار وقوع ضحية وعدد 
كبير في منازل المدنيين، فيما أكد ناشطون للمجموعة 
أن الطيران الذي استهدف المخيم هو طيران روسي 

 .وسوري

من أبناء مخيم سبينة، إثر ( عاما   71)أبو مصعب " محمد بنشق"فيما قضى الالجئ الفلسطيني 
 .الفلسطينيين، قبل يومين قصف سابق استهدف أطراف مخيم خان الشيح لالجئين

 
  آخر التطورات

تخليها عن جبهة النصرة وانسحاب عناصرها من " كتائب البراق"أعلنت حركة أبناء مخيم اليرموك 
كما اتهمت  ،داخل مخيم اليرموك" داعش"ساحة الريجة إلى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم 

 .بهاء األمين"النصرة بسوء اإلدارة والتعامل مع المدنيين واغتيال الناشط اإلغاثي 
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في بيان نشره على " كتائب البراق"أبو العبد قائد حركة أبناء اليرموك " عصام البيطار"فيما أكد 
ك عن أن تخلي حركة أبناء اليرمو ( بوك –الفيس )صفحة الحركة في موقع التواصل االجتماعي 

جبهة النصرة جاء على خلفية معارضتنا لالتفاق الذي أبرمته مع الجيش النظامي والقاضي 
فراغ المنطقة من المقاتلين والسالح وتركها إلى مصير  بانسحاب عناصرها نحو مدينة إدلب وا 
مجهول، وكذلك بسبب رفض النصرة تسملينا نقاط الرباط في الريجة ودعمنا بالسالح إما أمانة أو 

 .قابل المالم

وأشار البيطار إلى رغبتهم بالبقاء داخل مخيم اليرموك والدفاع عنه، دفعتهم للتنسيق مع تنظيم 
 .الدولة واالنسحاب إلى المناطق التي تسيطر عليها داخل اليرموك

 
، واتهمها بسوء "بهاء األمين"فيما وجه البيان التهمة لجبهة النصرة باغتيالها الناشط اإلغاثي 

اإلدارة وعدم التفكير في الكثير من التصرفات والممارسات ضد المدنيين وغيرهم من قبل عناصر 
جبار المدنيين على حملهم للسالح في حال خروجهم معها ومن يرفض منهم ذلك يترك  الجبهة، وا 

 .في المخيم ليلقى حتفه

بين جبهة النصرة إلى ذلك نقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري أن المفاوضات 
والجيش النظامي مازالت مستمرة لكن لم ينضج االتفاق بعد ويحتاج األمر إلى يومين أو ثالثة، 

 .ولفتت أن عقبات ما زالت تعترض إبرام االتفاق
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وعلى صعيد آخر، تعرض مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين ومحيطه، يوم أمس، لقصف 
تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري عنيف بالبراميل المتفجرة والصاروخية، 

الموالي له من جهة ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة أخرى، استخدمت " لواء القدس"و
 .فيها كافة أنواع األسلحة الخفيفة والثقيلة

يذكر أن المخيم خالي تماما  من ساكنيه حيث أجبر األهالي على ترك مخيمهم على وقع 
يوما ، والتي ( 7711)اكات العنيفة التي اندلعت بين قوات النظام والمعارضة، قبل حوالي االشتب

 .انتهت بسيطرة المعارضة على المخيم

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

 .من منازل المخيم%( 08)

داخل " جواد عبويني"باالنتقال إلى اليونان، حيث تستمر للشهر الثالث على التوالي معاناة الطفل 
مخيمات اليونان، حيث وصل الطفل مع والدته إلى اليونان بعد تعرضهم لمخاطر كبيرة ومعاناة 

 .فتركيا وأخيرا  اليونانصحية كبيرة انطالقا  من سورية فلبنان 

حيث أصيب الطفل بأذية دماغية إثر تعرضه لقنابل غازية استهدفت مخيم اليرموك في وقت 
سابق، حيث عانى الطفل من آالم غريبة وقاسية خرج على إثرها هو وعائلته من المخيم 

 ".األونروا"المحاصر بواسطة من وكالة 
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معالجة ابنها المصاب، إال أنه بعد عام من االنتظار حيث قصدت والدته لبنان علها تستطيع 
واالنتقال بين المشافي ومعاناة اقتصادية كبيرة فقدت األم األمل بعالج ابنها مما دفعها للعودة مرة 

 .ثانية لسوريا ومنها إلى تركيا في رحلة غاية بالخطورة خصوصا  على الطفل المصاب

لتعلق هي  ،م مع طفلها إلى اليونان عبر قوارب الموتوعلى أمل الوصول إلى ألمانيا غادرت األ
 .وطفلها في اليونان منذ عدة شهور في ظل عدم استقرار الوضع الصحي البنها

وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد نشرت في وقت سابق نداءات استغاثة من 
ية الرسمية واألهلية للتدخل لجميع المؤسسات الفلسطينية واألوروب" جواد عبوني"عائلة الطفل 

لوضع حد لمعاناة طفلها المريض العالق اآلن في مخيمات اللجوء في اليونان، وبحسب العائلة 
 .فإن أي من تلك المؤسسات لم تستجب لتلك النداءات حتى اآلن

ن بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيي" األونروا"أما في لبنان، قامت وكالة 
بدل إيجار لكل عائلة فلسطينية الجئة $ (788)السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ 

 .لكل شخص$ ( 71)ل حوالي .ألف ل( 08)بدل طعام و  من سورية،

من ( 7872)أعلنت أنها تمكنت من خالل المناشدة العاجلة لسوريا لعام " األونروا"هذا وكانت 
ة لالجئي فلسطين القادمين من سورية إلى لبنان، والمؤهلين االستمرار بتقديم المساعدة النقدي

 :للحصول على المساعدات النقدية على النحو التالي

منوهة أن هذه المساعدة مستمرة حتى و  أربعون ألف ليرة لبنانية وذلك بدل غذاء للفرد الواحد،
ة شهريا  ابتداء  مساعدة شهرية إيواء، حيث ستقدم هذه المساعد$ ( 788)، و(7872)نهاية عام 

 .7872مارس ولغاية شهر تشرين األول  -من شهر آذار 

 

 6192/ تموز ــ يوليو/ 91/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان  (42.500) •
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لغاية " األونروا"وكالة الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات  (6000)  •
 .7872يوليو 

 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئا  فلسطيني سوري في قطاع غزة  (1000) •
كانون  -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 17.7)أكثر من  •

 .7872األول 
القيادة العامة على المخيم لليوم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات : مخيم اليرموك •

يوما  ( 210)يوما ، والماء لـ ( 7701)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 7770)
 .ضحية( 701)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .توالييوما  على ال( 107)

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

 .من مبانيه%( 18)يوما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 017)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا  مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


