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 محمد أحمد فهدالشهيد الشاب 
 

 فلسطينيين في سورية أربعة شهداء. 

 اليرموك والحسينية يقصف على مخيم. 

 أزمات معيشية حادة في جميع المخيمات الفلسطينية في سورية.  

 استمرار تدفق الالجئين الفلسطينيين إلى لبنان. 



 
 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 

 شهداء
 :أربعة شهداء فلسطينيين في سورية، والشهداء هم

من أهالي مخيم اليرموك استشهدت في  القصف على منطقة عش الحاجة باسمة الكردي  الشهيدة -
 .الورور

 .من أهالي مخيم اليرموك استشهد  في القصف على  منطقة عش الورورالشاب حسن الشهيد  -
متأثرًا بحروق أصابته منذ  استشهد الشاب جبران محمد طه من سكان منطقة المليحة الشهيد -

 .حوالي عشرة أيام نتيجة القصف الذي استهدف كازية المليحة
، استشهد في االشتباكات مخيم خان الشيح أهاليمحمد أحمد فهد فلسطيني من الشهيد الشاب  -

 .في منطقة درايا

 
 محمد أحمد فهدالشهيد الشاب 
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 اليرموك مخيم
 القذائف من عدد لسقوط اليرموك مخيم تعرض" سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة مراسل أكد

 المخيم، سماء فوق الحربي للطيران تحليق مع ذلك وترافق إصابات، وقوع عن تسفر ان دون عليه
 التوالي على 32 لليوم اليرموك مخيم على حصار يفرض النظامي الجيش زال ما أخرى جهة ومن

إليه، وفي سياق متصل  الحياة ومستلزمات والطحين والتدفئة والطبية الغذائية المواد دخول ويمنع
أشار مراسلنا استمرار توقف المخابز عن العمل لليوم الثالث على التوالي بسبب عدم توافر مادتي 
الطحين والمازوت الالزمة لعمل تلك األفران، أما مساء اليوم فقد سمعت أصوات انفجارات عنيفة 

ات عنيفة وقعت عند مداخل اشتباككما وقعت ناتجة عن تعرض المناطق المجاورة للمخيم للقصف، 
 .المخيم

 

 حدى الدبابات المدمرة في مخيم اليرموكصورة إل
 مخيم السبينة 

 األوضاع تدهور عن السبينة مخيم في سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة مراسل أفاد
 في والخبز والمحروقات الكهرباء أزمات تفاقم إلى إضافة كبير، بشكل المخيم في المعيشية

 أسعار ارتفاع إلى إضافة الصعوبة، بالغ اصبح الخبز ربطة  على الحصول أصبح المخيم،حيث
  سكان معظم وتوقف البطالة معدل ارتفاع الوضع صعوبة من يزيد ومما كبير، بشكل األولية المواد

      .أعمالهم عن المخيم
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 الحسينية مخيم
مناطق  فيقصف عنيف شهده مخيم الحسينية مساء اليوم، حيث سقطت عليه العديد من القذائف 

قذيفتان بالقرب من مسجد خليل الرحمن، وقذيفتان بالقرب من فروج أبو حاتم،  تمتفرقة منه، فسقط
 يعاني يزال ال المخيمف المعيشي للوضع بالنسبة أما إضافة لقذيفتين في سقطتا على شارع بيت لحم،

 خدمة وانقطاع طويلة، لساعات منه واسعة مناطق عن الكهربائي التيار انقطاع استمرار من
 المواد في حاد ونقص األسعار غالء من يعاني كما واالنترنت، والالسلكية السلكية االتصاالت

 على النظامي الجيش يفرضه الذي الحصار بسبب الشرب مياه توفر وعدم والطحين والتدفئة الغذائية
 .ومخارجه مداخله

 
 حلب -النيرب مخيم
 أصوات على الباكر الصباح منذ استيقظوا النيرب مخيم أهالي بأن" العمل مجموعة" مراسل أفاد

 المخيم من قريبا المتمركزة الدبابات قصف جراء المخيم أرجاء في دويها سمع وقصف عنيفة انفجارات
 .لهم والخوف الهلع من حالة سبب ما له، مجاورة ومناطق الحياء

 بحلب النيرب مخيم في( األونروا) الفلسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة قامت أخر جانب ومن
 افراد من شخص لكل( س.ل 2111) بــ المقدرة المالية المعونة بتوزيع 32/3/3132 األحد يوم

 ذكره الجدير المخيم، لسكان وأيامها التوزيع أماكن األونروا حددت وقد المخيم، سكان على العائلة
 ينتظرون سورية في األحداث انعكاس بسبب الحال وفقر البطالة من يعانون الذين النيرب مخيم أبناء
 . عديدة أشهر منذ المعونة هذه

 
 حمص -مخيم العائدين 

م العائدين في حمص، حيث وصل عدد الكهربائي عن مناطق واسعة من مخي استمرار انقطاع التيار
 .فيه ثمانية أيام، وأزمات حادة في الخبز ومواد التدفئةفي بعض المناطق الأيام انقطاعه 

 
 مخيم خان الشيح

استمرار أزمات الخبز والكهرباء في المخيم، وصعوبات في توافر المحروقات للوسائل النقل األمر 
أصبح األهالي ينتظرون لعدة ساعات حتى يتمكنوا من الذي أدى لتوقف معظمها عن العمل، حيث 

 .ركوب الحافالت التي تقلهم إلى المدينة

mailto:info@prc.org.uk


 
 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 لبنان 
تدفق الالجئين الفلسطينيين الفارين من أتون األزمة السورية إلى الدولة اللبنانية ، باعتبارها  استمرار

ها رغم كل الدعوات التي األقرب و التي ما زالت تسمح بدخول الالجئين الفلسطينيين من سورية إلي
، ويذكر نادى بها البعض لمنع هذا التدفق و إغالق الحدود بوجه الالجئين و إعادتهم من حيث أتوا

أن الالجئين الفلسطينيين يعانون من صعوبات معيشية كبيرة، خاصة في مجالي السكن والتدفئة، 
 .إضافة الرتفاع األسعار والبطالة

 
 مفقودون

 شارع سكان من" عاشور سعيد محمد" فقدان نبأ" العمل ةمجموع" مراسل أورد
 حتى عنه معلومات أي ترد ولم شهر حوالي منذ أردني فلسطيني فلسطين
 .اللحظة

 
 
 
 

mailto:info@prc.org.uk

