
 
 
 
 
 
 
 
 

 والستون الثامن دالعد, 11/1/3101 الجمعة
 

شهيدة، وقصف على مخيمي اليرموك والحسينية، وخروج مظاهرة في مخيم العائدين بحماة، والهيئة 
الوطنية األهلية الفلسطينية في مخيم اليرموك تلتقي بعدد من المسؤولين السوريين لفك الحصار عن 

ية لوزير المواقف العنصر "، و بيان صادر عن عدد من المحامين والمثقفين اللبنانيين يدين المخيم
، ومظاهرة في الجزائر نصرة للمخيمات "الطاقة جبران باسيل ضّد النازحين من سوريا الى لبنان

 .الفلسطينية في سورية، واألردن يمنع دخول عشرات الفلسطينيين القادمين من مخيم اليرموك إليه
 

 
 صورة توضيحية لمكان قنص الشابين في مخيم اليرموك
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 :شهداء
والتي تبلغ من العمر سنة ونصف فلسطينية الجنسية، استشهدت متأثرة " حال محمد الريان"الشهيدة الطفلة 

 .بجراحها جراء سقوط قذيفة على منزلهم قبل عدة أيام في مخيم اليرموك
 

 مخيم اليرموك
 44:11أن مخيم اليرموك تعرض في الساعة " مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"أفاد مراسل 

ف ليلي وسقوط عدد من القذائف عليه تركزت في محيط منطقة شارع المنصورة وغاز مساء أمس لقص
الغريري وفي شارع الجاعونة وخلف جامع ابراهيم الخليل وفي حي العروبة دون أن تسفر عن وقوع 

وأوقعت  9فجرًا سقطت قذيفتين في شارع العروية األولى على الجادة  43:21إصابات، أما في الساعة 
ولم ينجم عنها أي إصابات، ونوه المراسل إلى أنه تم 41إلصابات، والثانية في الجادة الجادة عدد من ا

حلويات نفيسة على شارع  قنص شابين احدهما بالرأس واألخر باليد مقابل 4:21في حوالي الساعة 
 .اليرموك

 
 صورة توضيحية لمكان قنص الشابين في مخيم اليرموك
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اليرموك يعيش في وضع إنساني صعب في ظل استمرار الحصار الذي ومن جانب آخر ما زال مخيم 

ما أدى إلى نقص حاد في المواد األساسية من خبز  ،على التوالي 31يفرضه الجيش النظامي عليه لليوم 
و مواد غذائية وأدوية ومحروقات، ومن جهتهم ناشد من تبقى من سكان مخيم اليرموك عبر مجموعة 

معنية والهيئات األهلية والجمعيات الخيرية لتسهيل إدخال احتياجاتهم بأسرع وقت العمل كافة األطراف ال
 .المخيمممكن وفك الحصار عن 

الجئ فلسطيني من مخيم اليرموك موجودون في مبنى المحافظة  011ومن جهة أخرى أفاد مراسلنا أن 
ر مواد التدفئة واألغطية في مشروع دمر قرب شركة النفط السورية يعانون من البرد القارص وعدم توف

واستمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ عشرة أيام عنهم، ما أدى إلى تدهور صحة بعض األطفال وكبار 
 .السن ممن يعانون من أمراض مزمنة ونقلهم إلى المشفى

 مخيم الحسينية
من جامع  تعرض مخيم الحسينية لسقوط عدد من القذائف عليه بالقرب" مجموعة العمل"أكد مراسل 

 .القدس، ما أسفر عن وقوع عدد من االصابات بينهم أطفال
 /حماة/مخيم العائدين

ان مخيم العائدين في حماة شهد خروج مظاهرة احتجاجًا على تصرفات " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 
ــ الالمسؤولة التي تتولى توزيع الخبز والمازوت  اللجان األمنية التابعة للجبهة الشعبية ــالقيادة العامة

والغاز، وبهدف المطالبة بتأمين احتياجاتهم األساسية، فالمخيم يعيش أوضاع إنسانية مزرية بسبب النقص 
الحاد في مادة الخبز والمواد الغذائية ومواد التدفئة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي وخدمة االنترنت 

 .عنه
 مخيم خان دنون

في مخيم خان دنون لإلطالع على أوضاعهم المعيشية " مجموعة العمل"في جولة استطالعية لمراسل 
 4011نقل المراسل من هناك صورة مأساوية يعيشها أبناء المخيم ومما زاد من معاناتهم استقبالهم لــ 

 اتهم قسرا بفعل القصف العنيف علىعائلة من ابناء الشعب الفلسسطيني والسوري الذين هجروا من مخيم
 . مناطقهم

ا عن الوضع الميداني فقد أكد المراسل ان النازحون الذين يعيشون في مراكز االيواء يعانون عدم توفر أم
د في مياه الشرب وتوفر مقومات الحياة األساسية من مأكل ومشرب وتوفر مواد التدفئة ونقص حا
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سكر واالرز الفارغة ونوه المراسل أن النازحون بفترشون أكياس ال, والعناية الطبية (الحرامات)االغطية 
 .البرد القارس الذي ينخر عظامهمعلى البالط في محاولة يائسة لتفادي ( بدل الحصير والبسط)
 

 :لجان عمل أهلي
تقت يوم إلأفاد مراسل مجموعة العمل في دمشق بأن الهيئة الوطنية األهلية الفلسطينية في مخيم اليرموك 

، ووزيري الهالل األحمر السوري، ووزير "جميلقدري "نائب رئيس مجلس الوزراء  41/44/3142
قدري جميل احتياجات سكان مخيم اليرموك وسبل توفير .الصحة السوري، وقد بحث وفد الهيئة مع د

قدري تجاوبًا واستعدادًا لتزويد المخيم بالمواد .من جهته أبدى د مقومات عودة مهّجري المخيم إليه
د لتسهيل عمل األفران وتأمين المواد الغذائية األخرى، كما التقى األساسية للحياة اليومية من طحين ووقو 

عدد من أعضاء الهيئة السيد وزير الصحة وبحث معه إعادة تشغيل وتأهيل المشافي الثالثة في مخيم 
 .اليرموك، ومن جهته أبدى وزير الصحة السوري استعداده للتعاون في هذا المجال

 
 : الجزائر

في الجزائر نبأ خروج الجالية الفلسطينية وعدد من أبناء مخيم اليرموك الذين " عملمجموعة ال"أورد مراسل 
هجروا إلى الجزائر في مظاهرة نصرًة ألهالي مخيم اليرموك وأهالي المخيمات الفلسطينية في سوريا حيث 

حماية  طالب المتظاهرون المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية والفصائل الفلسطينية للتدخل من أجل
 .الالجئين الفلسطينيين في سورية

 
 :لبنان

في لبنان بأن عشرات من المحامين واإلعالميين والناشطين في مجال " مجموعة العمل"نقال عن مراسل 
المواقف العنصرية لوزير الطاقة جبران "حقوق اإلنسان وهيئات المجتمع المدني، وقعوا على بيان يدين 

هذه المواقف تندرج في خانة الجريمة ضدّ "، معتبرين أن "الى لبنان باسيل ضّد النازحين من سوريا
، واعتبر البيان أن تصاعد وتيرة التصريحات السياسية المنطوية على خطاب عنصري صريح "اإلنسانية

وخطير، على خلفية ازدياد حركة نزوح الالجئين السوريين والفلسطينيين الهاربين من نيران القتال في 
ذهب البعض إلى حّد المطالبة بإعادة النازحين من حيث أتوا، أي إرسالهم إلى موتهم المؤّكد، وقد . سوريا

 ".وبالطبع لم يردع هؤالء أّنهم بهذا الموقف يشاركون في جريمة ضّد اإلنسانّية
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وأدان الموقعون على البيان كل المواقف العنصرية التي تستهدف السوريين والفلسطينيين وأي جماعة 
و طائفية أخرى بما هي كذلك، والصادرة عن مسؤولين رسميين لبنانيين او عن سياسيين أو عرقية أدينية 

 .ئيسة في الحياة العامة في لبنانيحتلون مواقع ر 
ووفي ختام البيان دعا الموّقعون عليه المحامين وهيئات المجتمع المدني الى البدء بإعداد ملف لطرحه 

دعاة الحقن العنصري بتهم اثارة النعرات الطائفية وتهديد السلم االهلي امام القضاء المختص لمالحقة 
واالعتداء على امن الدولة، فهذه اللغة المسمومة، فضاًل عن كونها ال تعّبر عّنا وال تنطق باسمنا، تكشف 

أاّل نتسامح  وهذا ما ينبغي. عن وحش صغير يقيم في ربوعنا، مهّددًا إّيانا في إنسانّيتنا وجدارتنا اإلنسانّية
 ".معه بتاتاً 

وفي ذات السياق وردت أنباء لمجموعة العمل تتحدث عن منع السلطات اللبنانية في مطار بيروت ألي 
فلسطيني سوري من العودة إلى سورية عبره، ويذكر أن مطار بيروت هو المنفذ الجوي الوحيد باتجاه 

لى المطارات  .السورية سورية بعد إغالق كافة الرحالت الجوية من وا 
 

 : األردن
رفضت الحكومة األردنية دخول عشرات الفلسطينيين القادمين من مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية 

 .نتيجة األزمة في سوريا" غير مضطرة لدفع أثمان سياسية"دمشق، مؤكدة أنها 
غير "ة أن األردن وقد اعتبر وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايط

 .، في إشارة إلى مسألة الالجئين الفلسطينيين"مضطر لدفع أثمان سياسية لألزمة السورية
وخالل األيام الماضية أعادت سلطات الحدود األردنية في مركز حدود جابر العديد من العائالت 

التي وصلت إلى التجمعات الفلسطينية التي حاولت اللجوء إلى األردن هربا من الحرب الدائرة في سوريا و 
 .الفلسطينية، خاصة مخيمي اليرموك في دمشق والسبينة في درعا

 
 : األونروا

 :(نرواو األ)من ادارة التربية بوكالة الغوث الدولية 
وحرصًا من ادارة التربية على مصلحة طالبنا واستكمال , نظرًا لتوقف العمل بمعظم مدارس وكالة الغوث

سيد وزير التربية بالموافقة على دوام طالب مدارس الوكالة في مدارس تابعة تفضل ال عامهم الدراسي
وذلك بفترة الدوام المسائية وبمعدل ثالث , لمديرية تربية دمشق بأماكن مختلفة سنبين أسمائها بالتفصيل
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 بمعدل خمسة أيام باألسبوع من األحد الى الخميس 2:21الى  43:21ساعات يوميًا من الساعة 
 :حسب المناطق التالية 8/4/3142يبدأ الدوام بدء من يوم الثالثاء على أن 

 :مدينة دمشق
 .مدرسة أحمد ناصيف ومدرسة برهان شمدين: منطقة ركن الدين -4
 .مدرسة بكري قدورة ومدرسة نهلة زيدان: منطقة المزة -3
 .مدرسة دمر المحدثة: منطقة دمر -2
 .مدرسة أسعد تابك ومدرسة أحمد غرة: منطقة الزاهرة -1

 :مدينة ريف دمشق
 .أميمة شرشرة –جرمانا الثالثة  .4
 .حنان برقاوي –ضاحية قدسيا األولى  .3
 .نجاح عموري –ضاحية قدسيا الثانية  .2
 .عماد البطل –ضاحية قدسيا الثالثة  .1
 .عايدة أبو ماضي –ضاحية قدسيا الرابعة  .0
 .أحمد الخطيب وقصي حسين –جرمانا / سعيد معذى نوفل  .6
 .محاسن موالي – صحنايا المحدثة األولى .7
 .عزيزا أبو غيدا –صحنايا المحدثة الثانية  .8
 .عامر الصيد –دنون /  3خيارة دنون ح .9

 .نورا قويدر –دنون / الطيبة الريفية  .41
 .خالد محمد –دنون /  4عين البيضا ح .44
 .اقبال عثمان –ثانوية السيدة زينب بنات , نضال محسن –ثانوية السيدة زينب بنين  .43
 .محمد حوران و طارق عريفي –خان الشيخ  4سكيك ح .42

المعلمين والمعلمات  -االداريين  –الخبراء التربويين )وبناء عليه يطلب من كافة العاملين ببرنامج التربية 
االلتحاق بأقرب مدرسة لمكان سكنهم وذلك ( المستخدمين –المرشدين والمرشدات والكتبة المدرسيين  –

 .8/4/3142بدء من يوم الثالثاء 
إلى طالبنا األعزاء من الصف األول اإلبتدائي إلى الصف التاسع االلتحاق باحدا المدارس اآلنفة وأيضًا 

 .الذكر وفقا لمكان سكنهم
 .يطلب التعميم على اوسع نطاق وبكافة الوسائل الممكنة حتى نتمكن من الوصول الى طالبنا وطالباتنا
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 : اعتقال
من أبناء مخيم خان الشيح من قبل األمن السوري والشابان  نبأ اعتقال شابين" مجموعة العمل"أورد مراسل 

 :هما
 ."علي عبد الكريم مصلح"و" بشار تيسير مصلح"
 

 :إفراج
فلسطيني الجنسية من سكان مخيم حندرات " إبراهيم أبو هاشم"نبأ اإلفراج عن " مجموعة العمل"أكد مراسل 

 .شهرفي حلب، بعد أن كان معتقل لدى األمن السوري ألكثر من 
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