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 "ثالثة فلسطينيين قضوا في سورية، وقصف يستهدف مخيم جرمانا"

 
 
 

  األونروا ولليوم السابع على التوالي تستمر بتوزيع المساعدات الغذائية على
. أهالي اليرموك

  "152" ضحية قضت بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية في مخيم اليرموك. 

  "42"  الجئاً فلسطينياً من أبناء مخيم النيرب قضوا منذ بداية الصراع الدائر في

. سورية

 فلسطينيو سورية في الشتات والمخيمات الفلسطينية يتضامنون مع قطاع غزة .

  توزيع مساعدات غذائية على العائالت الفلسطينية السورية في مخيم البرج
 .الشمالي

 
 

  من ضحايا الحصار على مخيم اليرموكأحمد حسن العائدي
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 ضحايا
ثالثة الجئين فمسطينيين قضوا في سورية أحدىم تحت التعذيب في سجون األمن السوري، حيث 

من سكان بمدة اليادودة إثر االشتباكات الدائرة في قرية عتمان بمدينة " طيف الخميمي"قضى 
 .درعا

 
طيف الخليلي 

إثر نقص الرعاية الطبية بسبب استمرار الحصار المشدد عمى " أحمد حسن العائدي"فيما قضى 
. مخيم اليرموك المستمر منذ حوالي العام

من أبناء مخيم العائدين بحماة تحت التعذيب في سجون " عادل كمال بربار"كما قضى الفمسطيني
 .األمن السوري، وذلك بعد عدة أشير من اعتقالو

 
 آخر التطورات الميدانية

ما  قصف بعدد من قذائف الياون استيدف مخيم جرمانا لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق،
أسفر عن وقوع عدد من اإلصابات وسبب حالة من اليمع والخوف بين سكانو الذين يعانون من 

يذكر أن المخيم يستقبل ، أزمات اقتصادية خانقة خاصة مع غالء األسعار وانتشار البطالة
 .العشرات من العائالت الفمسطينية التي نزحت من مخيماتيا بسبب القصف والحصار عمييا

أما في مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق فقد استمرت األونروا ولميوم السابع عمى 
الذي " أحمد حسن العائدي"التوالي بتوزيع مساعدات إغاثية عمى األىالي، الذين ودعوا يوم أمس 
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قضى نتيجة تعذر عالجو من مرض اليرقان بسبب نفاد المواد الطبية واستمرار الحصار المشدد 
يذكر أن مجموعة العمل من أجل ،  عمى التوالي362المفروض عمى مخيم اليرموك لميوم 

ضحية سابقة قضت بسبب نقص الغذاء والرعاية " 151"فمسطينيي سورية كانت قد وثقت 
 .الصحية في مخيم اليرموك

 
 توزيع المساعدات في مخيم اليرموك

وفي سياق متصل عثر في أحد منازل مخيم اليرموك عمى جثة تعود المرأة عجوز يعتقد أنيا 
توفيت منذ حوالي سبعة شيور، فيما قام األىالي بدفن الجثة التي بدأت بالتحمل والتي لم تعرف 

. صاحبتيا بعد
تضامنية مع قطاع غزة، ندد المتظاىرون فييا  إلى ذلك شيد مخيم اليرموك خروج مسيرة ليمية

. بالصمت العربي وطالبوا برفع الحصار عن المخيم وفتح الحدود العربية لنصرة شعبيم في غزة
وفي غضون ذلك ورغم اليدوء النسبي الذي ينعم بو مخيم العائدين بحماة إال أن سكانو يعيشون 

 ىذا إضافة ،حالة من عدم االستقرار واألمان بسبب تدىور األوضاع المعيشية وغالء األسعار
 .لحمالت الدىم واالعتقال الذي يشنيا الجيش النظامي بين الفترة واألخرى عمى المخيم

في حين يشيد مخيم النيرب لالجئين الفمسطينيين بحمب حالة من عدم االستقرار واألمان بسبب 
تدىور الوضع األمني في المناطق المحيطة بو، ومشاركة بعض أبنائو في القتال إلى جانب 

الجيش السوري ما عرضو لمقصف وسقوط عدد من القذائف عمى مناطق متفرقة منو أدت إلى 
. تسجيل عدد من الضحايا والجرحى من أبناء المخيم
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إلى ذلك أعمنت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية أن عدد الضحايا من الالجئين 
 "42"الفمسطينيين السوريين الذي قضوا في مخيم النيرب بسبب األحداث الدائرة في سورية بمغ 

شخصًا وذلك وفق احصائيات نشرتيا المجموعة مطمع الشير الماضي، ونوىت المجموعة إلى 
الجئًا فمسطينيًا قضوا  "2290"أن مجمل عدد الضحايا من الالجئين الفمسطينيين في سورية بمغ 

 .حتى نياية مايو الماضي
 

 لجان عمل أهلي
إفطار "تستمر ىيئة فمسطين الخيرية والييئات والمؤسسات العاممة في مخيم اليرموك بمشروع 

، وذلك كخطوة لمتخفيف من معاناة األىالي يشار أن الييئة تقوم بتجييز وتوزيع وجبات "صائم
غذائية عمى عدد من كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة الذين ال يجدون من يعيميم ويقدم 

 .ليم يد المساعدة

 
 ة في مخيم اليرموكغذائيالوجبات التوزيع 

 لبنان
 حصة غذائية عمى 400قامت لجنة فمسطينيي سورية بمخيم البرج الشمالي بتوزيع حوالي 
. العائالت الفمسطينية السورية والتي تتألف من أربعة أفراد وما فوق

الجدير ذكره أن فمسطينيي سورية في لبنان يعانون من أزمات اقتصادية وقانونية أبرزىا البطالة 
 .وعدم القدرة عمى تجديد إقاماتيم
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 مسيرات تضامنية
اإلسرائيمي  شيدت معظم الدول األوروبية مظاىرات وفعاليات شعبية تضامنية نّددت بالعدوان

المستمر عمى قطاع غزة منذ سبعة أيام، حيث خرجت مظاىرة حاشدة دعا ليا شباب مخيم 
اليرموك في مدينة ىمسن بورغ السويدية، وذلك بالتنسيق مع الجاليات الفمسطينية من لبنان 

فيما نظمت الجالية  والعراق شارك فييا بعض المنظمات السويدية مع ىيئات المجتمع المدني
الفمسطينية في بريطانيا وقفة احتجاجية في لندن نددت بالعدوان عمى قطاع غزة وطالبت بوقف 

وفي بمجيكا نفذت الجالية الفمسطينية في بروكسل وقفة تضامنية رفع خالليا المشاركون  العدوان
 .األعالم الفمسطينية ورفعوا شعارات تندد بالعدوان عمى غزة

 
 وفقة تضامنية مع غزة في فرنسا


