
 التقرير الصحفي التوثيقي ألوضاع المخيمات الفلسطينية في سورية
 مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

000: العدد 3102-3-32السبت   
 أول قافلة برية من أوروبا تستعد لدخول سورية إلغاثة المخيمات الفلسطينية فيها

 
شهيدان فلسطينيان في سورية •   
.والحسينية  قصف على مخيم درعا واليرموك•   
.قنص للمارة في مخيم العائدين بحمص•   
.اندالع النار بمنزلين في مخيم اليرموك•   
 

: شهداء  
 33/3/3102فلسطيني الجنسية من سكان منطقة القابون، استشهد يوم " يامن وليد بيتم" الشهيد

.اثر اصابته بشظايا قذيفة هاون  
 

ابون فلسطيني الجنسية من الطنطورة، استشهد من سكان الق" محمد داوود عبد الرحيم"الشهيد -
.اثر اصابته بشظايا قذيفة هاون 33/3/3102أمس الجمعة   

 مخيم الحسينية 
نبأ تعرض مخيم الحسينية لسقوط عدد من القذائف في أماكن " مجموعة العمل" نقل مراسل 

ديد لم تسفر عن متفرقة فيه، منها قذيفة سقطت في شارع مسجد السيدة عائشة وعلى المشروع الج
مساًء سقوط قذيفة في منطقة مدارس وكالة  1::0وقوع عن إصابات، كما ُسجل في الساعة 

، تزامن ذلك مع حدوث اشتباكات بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي (األونروا)
استخدمت فيها األسلحة الخفيفة والمتوسطة، أما من الجانب المعيشي فال زال سكان المخيم 

على التوالي  01ون من وطأة الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم لليوم يعان
والذي تسبب بنقص حاد في جميع المواد الغذائية والطبية وأدى إلى حالة نزوح كبيرة لألهالي من 

.المخيم  
 

:مخيم اليرموك  
م اليرموك منذ أفاد مراسل مجموعة العمل بأن حالة من الهدوء الحذر سادت حارات وشوارع مخي

الصباح، كما شوهد حركة دخول وخروج ألهالي المخيم من شارع اليرموك الرئيسي، وأشار 
المراسل بأن حاجز الجيش النظامي المتواجد أول المخيم يقوم بتفتيش دقيق للداخلين والخارجين 



ليه، أما في ساعات المساء فق لى المخيم، كما يقوم بمنع دخول السيارات منه وا  د تعرض من وا 
اقتصرت األضرار فيها على الماديات فقط، كما سقطت  :0المخيم لسقوط قذيفة في شارع ال

قذيفة على حي الجزيرة بالقرب من شارع الثالثين وقذيفة أخرى على منطقة المشروع بمخيم 
اليرموك دون ان تسفر عن إصابات، ومن جانب آخر شهد المخيم اندالع حريقين األول نشب 

أما الثاني فقد اندلع على شارع , ساحة الريجة خلف مطعم ميامي في بناء آل السبعبالقرب من 
الثالثين بجانب كوسكو مارت، ونوه المراسل أن الجيش النظامي ال زال يفرض حصارًا اقتصاديا 

على التوالي يمنع من خالله إدخال المواد الغذائية واألدوية  01خانقًا على سكان المخيم لليوم 
. إليه والخضار  
:مخيم درعا  

بأن مخيم درعا تعرض للقصف وسقوط عدد من القذائف منها " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 
قذيفة سقطت على بناء المهندسين و الثانية على بناء اإلعاشة التابع لوكالة األونروا أما القذيفة 

ديات فقط، الجدير ذكره الثالثة فقد سقطت على بناء عائلة خلف اقتصرت فيها األضرار على الما
، 00:3ـ  00:1أن مخيم درعا يقع في مدينة درعا قرب الحدود األردنية، وقد أقيم بين العامين 

م مربع، وهو يعاني اليوم من مأساة حقيقية جراء سقوط القذائف عليه ما  20111على مساحة 
ني من تبقى في أدى إلى دمار عدد كبير من المنازل إضافة إلى نزوح سكانه عنه، كما يعا

.المخيم من نقص في المواد الغذائية والتدفئة وفقر الحال  
 مخيم العائدين حمص

في مخيم العائدين بحمص بأن حالة الهلع والخوف سادت بين " مجموعة العمل"ذكر مراسل 
سكان المخيم نتيجة قيام الحاجز التابع للجيش النظامي عند مفرق السكن الجامعي من الجهة 

للمخيم، بإطالق النار باتجاه بيوت المخيم وقنصه للمارة وأي شيء متحرك في الشارع، الجنوبية 
وأشار المراسل أن أزمة معيشية يشكو منها سكان المخيم جراء انعكاس الصراع الدائر في سورية 

.عليهم نجم عنه شح كبير في المواد الغذائية واألدوية ومواد التدفئة  
: مخيم النيرب  
نبأ تكرار تعرض منازل سكان مخيم النيرب للسرقة من قبل عناصر " موعة العملمج" أكد مراسل

مسلحة مجهولة الهوية، ومن جهة أخرى ال تزال األزمة المعيشية الخانقة تشكل الهاجس الرئيسي 
لسكان مخيم النيرب الذين يعانون من استمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت والمياه عنه، 

.المواد الغذائية والتدفئة واألدوية بسبب الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي عليهوعدم توفر   
: مخيم خان الشيح  

معاناة مستمرة يعيشها سكان مخيم خان الشيح منذ شهور عديدة في ظل استمرار انقطاع التيار 
ت فيه حيث الكهربائي واالتصاالت والمياه عنه أليام عديدة، وغالء األسعار وعدم توفر المحروقا



.س.ل 0:1وصل لتر البنزين إن وجد إلى أكثر من   
:حمالت تضامنية  

تستعد مجموعة من فلسطينيي الشتات في أوروبا لتنظيم حملة لجمع التبرعات ألهالي المخيمات 
الساعة السابعة  3102 \ 2 \0الفلسطينية في سوريا، حيث تبدأ الحملة يوم الجمعة الموافق 

مجموعة "ى الهواء تشترك فيها عدة فضائيات فلسطينية وعربية، وعلمت مساء بحلقة مباشرة عل
بأن الحملة ستقوم بتسيير قافلة مساعدات برية تنطلق من بيروت إلى األراضي السورية " العمل

.مباشرة إلى المخيمات الفلسطينية   
: لجان عمل أهلي  

ي الحي، برفع األنقاض من قام الفريق التطوعي في هيئة فلسطين الخيرية، بالتعاون مع أهال
المنطقة التي تعرضت للقصف بالقرب من دوار فلسطين في مخيم اليرموك، وذلك يوم الخميس 

30-3-3102.  
: مفقودون  

من سكان مخيم " محمد ابراهيم عنيسي"وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بفقدان اإلتصال مع 
.اللحظة اليرموك فلسطيني الجنسية، ولم ترد أي أنباء عنه حتى  

-3-31من أبناء مخيم اليرموك منذ يوم األربعاء ( عاماً  20" )نورس احمد خشان"فقدان الشاب 
.، ولم يعرف عنه شيء حتى اآلن3102  
: إفراج  

رستم "و " محمد الشعبي"نبأ إفراج األمن السوري عن األخوين " مجموعة العمل"أكد مراسل 
نسية من أهالي قرية عين الزيتون بعد اعتقال دام من سكان مخيم العائدين فلسطيني الج" الشعبي

.ألكثر من شهرين  
فلسطيني الجنسية من سكان مخيم العائدين " عبد العزيز محمود أيوب"كما أفرج عن الشاب 

.بحمص  

 


