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 "قصف عنيف يستهدف مخيم درعا، وبراميل متفجرة على محيط مخيم خان الشيح"
 

 
 

 

 فلسطينيان قضيا أمس في درعا. 

 فلسطينيو سورية في لبنان يعتصمون ضد القرارات االلبنانية األخيرة. 
  يحيون ذكرى النكبة بفعاليات في مخيمات اليرموك وجرمانا، منكوبو سورية

 .وصيدا اللبنانية

 استمرار الحصار على مخيم اليرموك، وانقطاع الكهرباء عنه منذ أكثر من عام. 

 مجموعة العمل تطلق خدمة التقرير التوثيقي اليومي باللغة اإلنكليزية.  
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 ضحايا
من أبناء مخيم درعا إثر " لرحمن يحيى المصريعبد ا"و" محمد موفق السرساوي"قضى كل من 

لمجموعة معرفة كافة لاالشتباكات وأعمال القصف التي شهدتها مدينة درعا، حيث لم يتسن 
التفاصيل وذلك بسبب أعمال القصف واالشتباكات العنيفة التي تشهدها المدينة منذ ساعات 

 .الفجر األولى

 
 محمد موفق السرساوي

 آخر التطورات
مخيم درعا يوم أمس أعمال قصف عنيف ارتفعت وتيرتها في ساعات المساء، تزامن ذلك شهد 

مع سماع أصوات إنفجارات عنيفة استهدف القرى المجاورة ويشار أن المدينة تشهد إرتفاعًا غير 
مسبوق في العمليات العسكرية، حيث سمعت أصوات إنفجارات عنيفة تزامنت مع تحليق كثيف 

ي سماء المدينة، وعلى صعيد متصل شهدت المناطق المحيطة بمخيم خان للطيران الحربي ف
الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق قصف بعدد من البراميل المتفجرة مما أدى إلى انتشار 
حالة من الهلع في صفوف األهالي نظرًا لسقوط بعض تلك البراميل على المزارع المحاذية 

صلة بين المخيم ومركز المدنية تشهد إنقطاعًا متكررًا مما أدى للمخيم، ويشار أن الطرقات الوا
 .إلى نفاد العديد من المواد الطبية والتموينة من أسواقه

وعلى صعيد آخر نفذ عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان اعتصامًا أمام مركز 
ات التعسفية التي إتخذتها بعلبك احتجاجًا على القرار  -في منطقة البقاع " األونروا"وكالة 

السلطات اللبنانية اتجاههم والتي وضعت قيودًا على دخول الالجئين الفلسطينيين السوريين إلى 
دفع إيجار المنازل التي و  األراضي اللبنانية، كما طالب المعتصمون بتوفير اإليواء المناسب لهم
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مذكرة لمدير عام األونروا في يقطنونها وتحسين وضعهم المعيشي، وفي ختام االعتصام ُرفعت 
موزعة بين  850 لبنان، الجدير ذكره أن عدد األسر الفلسطينية السورية في البقاع يبلغ حوالي 

 .ومعدل عدد أفراد كل منها نحو خمسة ,البقاعين األوسط والغربي

 
لبقاع" األونروا"عتصام ممام مرز  وزال  من اال  في منطق  ا

فلسطينيي سورية في لبنان في نشاطات المعرض التراثي الذي ومن جانب آخر شاركت لجنة 
يقام في مدينة صور اللبنانية، وذلك ضمن الفعاليات التي تقيمها الحملة الدولية للحفاظ على 

إنتماء، حيث توزعت المشاركة بين المطرزات والمقتنيات والطعام الفلسطيني  –الهوية الفلسطينية 
 .التي مرت بها القضية الفلسطينية تعبر عن حجم اآلالم والتحف واللوحات والصور التي

 
 في مدين  صور مقيمالمعرض التراثي الذي من 
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لنكبة فلسطين، حيث رفع  66وفي سياق متصل قام أطفال مخيم جرمانا بإحياء الذكرى الـ 
 .وطنهمبالعودة إلى األطفال األعالم الفلسطينية مرددين الشعارات التي تؤكد على تمسكهم بحقهم 

 
 من فعاليات إحياء ذزرى النزب  في مخيم جرمانا
لنكبة فلسطين، حيث ُنظم  66فيما قامت جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية بإحياء الذكرى الـ 

عرضت فيه صورًا لنكبة فلسطين  في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق معرض صور
 .أكثر من عشرة أشهرومأساة مخيم اليرموك المحاصر منذ 

 
 م اليرموكمن فعاليات إحياء ذزرى النزب  في مخي
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 األوضاع المعيشي 
القيادة العامة بفرض حصاره المشدد  –يستمر الجيش النظامي ومجموعات من الجبهة الشعبية 

على مخيم اليرموك منذ أكثر من عشرة أشهر، حيث ال تزال جميع مخابز ومستشفيات المخيم 
العمل بشكل كامل باستثناء مشفى فلسطين التي تعمل بطاقتها الدنيا وذلك بسبب نفاد متوقفة عن 

المواد الطبية والنقص الكبير في الكوادر الطبية، إضافة إلى استمرار إنقطاع التيار الكهربائي منذ 
أكثر من عام، وفي موضوع غير بعيد يعاني مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوبي سورية من 

حاد في الخدمات الطبية إضافة إلى دمار كبير في البنى التحتية للمخيم وذلك بسبب  نقص
 .القصف المتكرر الذي يستهدف المخيم

 
 مجموع  العمل تطلق خدم  التقرير التوثيقي اليومي باللغ  اإلنزلي ي 

ة باللغة أطلقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية يوم أمس خدمة التقارير اليومية التوثيقي
اإلنكليزية، حيث يوثق التقرير اليومي أوضاع المخيمات الفلسطينية في سورية وما تتعرض له 
من أعمال قصف وحصار، إضافة إلى ما يعانيه الالجئون الفلسطينيون في سورية من أزمات 
 ،معيشية، كما يوثق التقرير اليومي الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل األحداث في سورية

تقريرًا يوميًا توثيقًا ألوضاع المخيمات الفلسطينية في  065ويذكر أن المجموعة قد أصدرت 
سورية حتى اآلن، فيما صدرت يوم أمس النسخة األولى من التقرير التوثيقي اليومي المترجمة 

ناة تأتي تلك الخطوة في إطار اهتمام المجموعة بتعريف العالم أجمع بمعاو  إلى اللغة اإلنكليزية،
 .الالجئين الفلسطينيين خالل األحداث الدائرة في سورية


