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 ة عائلة فلسطينية نازحة إلى مدينة أبناء الشهداء التعليمية مهدد170"
 "بخطر القصف في أية لحظة

 

 
 

  
  

 ضحايا فلسطينيين سقطوا في سوريةخمسة  .

 قصف على مخيم درعا وحندرات واليرموك والحسينية .

 استمرار الحصار على مخيم اليرموك والحسينية والسبينة والنيرب .

 أكثر من مئة عائلة فلسطينية سورية موجود اآلن في غزة .
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 :ضحايا
، فمسطينية الجنسية من سكان مخيم درعا، قضت إثر "روان جهاد القرعان"الطفمة  -

 .القصف عمى مخيم درعا
فمسطيني الجنسية، قضى متأثرًا بجراِح أصيب بها إثر القصف " احمد محمد القرعان " -

 .عمى مخيم درعا
فمسطيني الجنسية، إعدام ميدانيا عمى طريق درعا الدولي " أسامة محمد درباس"الشاب  -

 . أبريل9يوم 
فمسطينية الجنسية من سكان مخيم حندرات قضت نحبها برصاص " إبراهيمفيحاء رشدي " -

 .قناص
 .من سكان مخيم حندرات قضت إثر إصابتها بعيار ناري" رحاب إبراهيم"السيدة  -

 
 
 
 
 
 
 
 

 درباس مفيد محمد أسامة
 

 مخيم حندرات 
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تجدد القصف عمى مخيم حندرات حيث سقطت قذيفتان عمى 

 نار داخل حارات المخيم من إطالق، تزامن ذلك مع إصاباتمنطقة المشروع دون أن توقع أي 
 حالة من الرعب والهمع بين األهالي أثارتقبل عناصر المجان األمنية المؤيدة لمجيش النظامي 

الذين طالبوهم بالكف عن تمك التصرفات التي قد تؤدي إلى إدخال المخيم باتون الحرب الدائرة 
 عصرًا سقطت قذيفة بجانب حافمة ركاب كانت تقل عدد من 3:30في سورية، أما في الساعة 

 الشاب سامر حميدي في قدمه، والشاب إصابةالعائالت السورية النازحة في المخيم أدت إلى 
نزار غازي بجروح طفيفة في قدمه، ترافق ذلك مع تجدد االشتباكات العنيفة بين مجموعات 

الجيش الحر والجيش النظامي في المنطقة الفاصمة بين المخيم ومقطع البكارة، استخدمت فيها 
األسمحة الثقيمة ما سبب حالة من التوتر والهمع بين األهالي الذين اضطروا لمنزول إلى الطوابق 
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األرضية خوفا من سقوط القذائف عميهم، كما شهد المخيم صباح اليوم تمركز عدد من الدبابات 
. في محيطه مما زاد من حالة التوتر والهمع المنتشرة في صفوف سكان المخيم

 
 مخيم درعا
بأن مخيم درعا تعرض لقصف عنيف بقذائف الهاون والمدفعية مما " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

صابة "روان جهاد قرعان"والطفمة " احمد محمد قرعان"أسفر عن ارتقاء  ، "محمود فؤاد قرعان"، وا 
احمد "، و"محمد هواش الحسن"، و"سمر هزاع"، و"هشام فؤاد قرعان"، و" جهاد قرعانإسالم"و

عبد الرحمن السرحان "، وفي سياق متصل أصيب الطفل "واجد الحسن"، و"هواش الحسن
.  مخيم درعا برصاص قناص في منطقة المؤسسةأبناءمن " النعيمي

 
 مخيم اليرموك

تعرض مخيم اليرموك مساء اليوم لسقوط قذيفة عمى ساحة الريجية تسببت باندالع حريق كبير 
 هناك، حيث هرع السكان إلى المكان واستطاعوا بمساعدة متطوعين من األبنيةعمى سطح أحد 

خماد النيران، كما سمعت أصوات   عنيفة هزت المناطق إنفجاراتالمخيم السيطرة عمى الحريق وا 
المجاورة لممخيم وذلك بسبب تعرضها لمقصف، وعن الوضع المعيشي أفاد مراسمنا أن المخيم ال 
يزال يعاني من أزمات في الخبز وحميب األطفال إضافة النقطاع التيار الكهربائي والماء وتوقف 
االتصاالت األرضية والخموية منذ ثالثة أيام عمى التوالي ما ينذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل 

عدم توفر المواد الغذائية والمحروقات بسبب استمرار الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي عمى 
. مداخمه ومخارجه

 
 الحريق الذي نشب في ساحة الريجة
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مخيم الحسينية 
أفاد مراسمنا في مخيم الحسينية عن تعرض المخيم لقصف عنيف بقذائف الهاون والدبابات، حيث 

سقطت أكثر من عشرين قذيفة عمى مناطق متفرقة منه مخمفًة أضرار مادية كبيرة في بيوت 
المخيم، وأشار مراسمنا إلى استمرار الحصار عمى المخيم مما تسبب بتفاقم األزمات المعيشية 

. فيه
 

 مخيم السبينة
ال يزال سكان مخيم السبينة يعانون من وطأة الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش النظامي عمى 
المخيم مما تسبب بتفاقم األزمات المعيشية في المخيم، حيث فقدت معظم المواد الغذائية والطبية 

. من األسواق، إضافة إلى صعوبات كبيرة يواجهها السكان في توفير الخبز ألبنائهم
 

 :النازحون في مدينة أبناء الشهداء التعليمية بعدرا
وجهت مؤسسة بصمة ومجموعة سواعد نداءًا إنسانيا عاجاًل إلى السفارة الفمسطينية في دمشق 

والفصائل الفمسطينية العاممة عمى األرض السورية، واألونروا، والجهات اإلنسانية ومراكز اإليواء 
 عائمة فمسطينية تقطن 170العاممة في دمشق وريفها ناشدتهم فيه بنقل العمل وبشكل جدي لنقل 

في عدرا إلى مكان أكثر أمنا، وذلك نظرًا لمظروف األمنية  (أبناء الشهداء)المدينة التعميمية 
الحرجة لمغاية التي تحيط بالمكان الذي تعرض خالل الفترة القصيرة الماضية لسقوط عشرات 

 700القذائف التي أصابت بعضها المباني السكنية إصابة مباشرة وباتت تهدد حياة حوالي 
شخص ما زالوا موجودين داخل المدينة التعميمية، كما حمل البيان كل الجهات المعنية والتي تم 

. ذكرها كامل المسؤولية عن حياة العوائل الموجودة في المدينة التعميمية
 

 :غزة
إن قدوم العائالت الفمسطينية من  "حماس" عصام عدوان رئيس دائرة الالجئين في حركة أكد

 عائمة بعد تدهور األوضاع في 110سوريا متواصل بشكل بطيء، كاشفًا في نفس الوقت وصول 
. سوريا

وأوضح أن ممثمين عن العائالت جمسوا مع الحكومة ووكالة الغوث وطمبوا الحصول عمى مسكن 
.  دوالرا شهريًا بشكل مؤقت125صرفت لهم بدل سكن " األونروا"وعمل وتموين، مشيرًا إلى أن 

 التموين والحصول استالموبين أنه يجري العمل عمى نقل ممفاتهم من سوريا إلى غزة ليتمكنوا من 
. عمى عمل، كما أوضح أن الحكومة وفرت لمعائالت فرص عمل مؤقتة
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 :معتقلون
 .فمسطيني الجنسية من سكان جرمانا" طارق المصري"األمن السوري يعتقل الشاب  -
كما وردت لممجموعة اليوم أنباء معمومات تفيد عن اعتقال الشقيقين الفمسطينيين ثائر  -

ونبيل محمد فمسطينيي الجنسية من سكان الزبداني من قبل األمن السوري منذ أكثر من 
 .شهرين
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