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 فلسطينيًا قضوا في 1231: مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"
 "سورية حتى اللحظة

 

 
 
 

 فلسطيني قضى اليوم في سورية .

 قصف على مخيم السبينة .

  استمرار الحصار على مخيم اليرموك والحسينية والنيرب وحندرات
. والسبينة
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 ضحايا
برصاص قناص في منطقة جديدة عرطوز في ريف " محمد نور ريحان"ارتقاء الشاب  -

 .دمشق

 
 محمد نور ريحان

 إحصائيات
 ارتفاع عدد الضحايا , الموثقة لمجموعة العمل من أجل فمسطينيي سوريةلإلحصائياتوفقًا 

.  فمسطينياً 1231الفمسطينيين الذين قضوا في األحداث في سورية إلى 
 

 مخيم اليرموك
أفاد مراسمنا في مخيم اليرموك عن خروج مظاىرة من جامع فمسطين ىتف فييا األىالي لوحدة 

الدم الفمسطيني والسوري, كما نددوا بالحصار المفروض عمى مخيم اليرموك وغيره من المخيمات 
. الفمسطينية السورية, وطالبوا برفع الحصار عنيا

فيما أصدر مجموعة من الناشطين المدنيين من أىالي مخيم اليرموك والعاممين بالمجال 
اإلعالمي واالجتماعي فيو بيانًا بخصوص الحصار المفروض عمى المخيم من قبل الجيش 

السوري النظامي وعناصر الجبية الشعبية القيادة العامة, وحمل البيان الجيات المحاصرة لممخيم 
المسؤولية عن معاناة األىالي فيو, كما حمموىا أيضا المسؤولية عن الضحايا الذي قضوا بسبب 

أعمال القصف ونقص المواد الطبية والغذائية, فيما شبو البيان الحاجز المقام عمى مداخل المخيم 
بالمعابر الصييونية في فمسطين المحتمة, وأدان البيان ممارسات عناصر الحاجز ضد أىالي 

المخيم من إساءات واعتقال تعسفي, وفي سياق متصل أكد مراسمنا استمرار الحصار عمى 
المخيم, حيث يقوم عناصر الحاجز بمنع إدخال المواد الغذائية واألدوية إلى المخيم إال بكميات 

. قميمة
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 اليرموك مخيم في اليوم خرجت التي المظاهرة

 مخيم الحسينية
 ناجمة عن القصف عمى المناطق إنفجارات تخممو سماع أصوات الحسينيةىدوء حذر في مخيم 

المجاورة لو, حيث سقطت عدة قذائف عمى منطقة المشروع, فيما أكد مراسمنا استمرار الحصار 
عمى الذي يفرضو الجيش السوري النظامي عمى المخيم, مما يتسبب باستمرار معاناة أىالي 

. المخيم
 

 مخيم السبينة
أفاد مراسمنا في مخيم السبينة بتعرض المخيم لمقصف, حيث سقطت عدة قذائف عمى مناطق 

متفرقة منو ولم يتسن لمراسمنا معرفة أماكن سقوط القذائف بسبب تردي األوضاع األمنية, وفي 
سياق متصل أكد مراسمنا نشوب حريق بأحد منازل المخيم نتيجة القصف عميو, كما نّوه مراسمنا 

. عن استمرار الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم
 

 مخيم حندرات
يعاني أىالي مخيم حندرات من الحصار الخانق الذي تفرضو مجموعات من الجيش الحر عمى 

المخيم مما أدنى لنفاد معظم المواد الغذائية والتموينية واألدوية من األسواق, ىذا ويعاني األىالي 
من حواجز الجيش النظامي التي تمنعيم من الخروج من المخيم, وطالب األىالي طرفا النزاع في 

. سورية بتجنيب المدنيين من ويالت األعمال العسكرية
 

 مخيم النيرب
ىدوء حذر في مخيم النيرب مع استمرار القصف عمى المناطق المجاورة لو, ومن جانب آخر ال 
يزال الحصار الذي تفرضو مجموعات من الجيش الحر عمى المخيم مستمرًا, مما أدى إلى نفاد 

. معظم المواد الغذائية من األسواق, ويشار أن المخيم يعاني من أزمات في الخبز واألدوية
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 خان الشيح

ىدوء حذر في مخيم خان الشيح يتخممو سماع أصوات إنفجارات ناجمة عن القصف عمى 
المناطق المحيطة بو حيث تركز القصف عمى مزارع دروشا, وأفاد مراسمنا باستمرار أزمات الخبز 

 .والمحروقات في المخيم, إضافة الرتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في أسواقو
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