
 
 
 
 
 
 
 

 راكبًا من سكان 41 قوات الجيش النظامي تختطف حافلة مدنية تقل"
 "مخيم خان الشيح 

 
 
 

 شهيدان فلسطينيان في سورية. 

  41قصف على أطراف مخيم خان الشيح، واختطاف مكرو باص يقل 

 .راكباً من المخيم

 استيالء الجيش النظامي على ثالثة منازل في مخيم حندرات بحلب. 

 أزمات إنسانية تعيشها المخيمات الفلسطينية في سورية. 

  مصادر فلسطينية تقدر عدد النازحين الفلسطينيين في لبنان من سوريا

 .فلسطيني غالبيتهم من مخيم اليرموك 41111بنحو 

  ألف دوالر كمساعدة عاجلة إلى الفلسطينيون في غزة يتبرعون بمبلغ مئة

 .الالجئين الفلسطينيين السوريين النازحين إلى لبنان

 قصف على مخيم درعا. 
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 :شهداء

فلسطيني الجنسية من سكان شارع العروبة في مخيم اليرموك، استشهد " وليد محمد أحمد" الشهيد -
 .برصاص قناص أول المخيم

اليرموك فلسطيني الجنسية، استشهد برصاص قناص من سكان مخيم " أحمد حميد الوراد" الشهيد -
 .في منطقة دوار فلسطين

 
 أحمد حميد الوراد الشهيد

 مخيم خان الشيح

بان أهالي مخيم خان الشيح عاشوا حالة من " مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" أفاد مراسل 
القصور، تزامن ذلك مع سماع الفزع والهلع بسبب سقوط عدد من القذائف على أطرافه من جهة منطقة 

أصوات إطالق للنيران في المناطق المجاورة له، ونوه المراسل أنه ُسجل حالة نزوح كبيرة من قبل أهالي 
( سرفيس)المخيم إلى داخله، وعلى صعيد أخر وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد باختطاف مكرو باص 

يش النظامي وحجزهم والتهديد بخطف المزيد راكب من سكان مخيم خان الشيح من قبل الج 41يستقلة 
من أهالي المخيم وذلك بسبب قيام مجموعات من الجيش الحر بأسر ضابط من الجيش النظامي برتبة 

جميل ابو "، "عمر فايز"، "وائل االغا: "عقيد، يشار إلى أن المختطفين همحسب شاهدة سكان المخيم
نزار "، "محمد قاسم" ، "تيم ابراهيم"، "حسين حمد طهامين "، "طارق عطا عوض"، "عادل خليل"، "سرور
 .وعدد آخر من الشبان لم يتسن معرفة أسمائهم بعد" صالح
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 مخيم النيرب بحلب

نبأ سقوط قذيفة في ساحة شهداء األقصى في مخيم النيرب أسفرت عن " مجموعة العمل"أكد مراسل 
يش أزمة إنسانية حقيقية في ظل استمرار سقوط عدد من الجرحى، ومن جهة أخرى الزال مخيم النيرب يع

انقطاع التيار الكهربائي وشبكة االتصاالت عن معظم مناطقه، والنقص الحاد في المواد الغذائية والتدفئة 
 .والخبز فيه

 بحلب مخيم حندرات

 نرات مدحن مثة منازل في مخي امي على ثالظالن شالجي تيالءستفيد با" لمجموعة العمل"وردت معلومات 
، ومن جانب أخر مالمخي لقناصة داخانتشار  ظحوكما ل، ة فيهارو ذخي رادي و وضع عناصوف الطر

ال زال سكان المخيم يعانون من استمرار انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر المواد األساسية فيه من 
 .كهرباء واتصاالت ومواد التدفئة والخبز

 حمصب مخيم العائدين

ة العمل أن مخيم العائدين في حمص يعاني كما غيره من المخيمات الفلسطينية نقاًل عن مراسل مجموع
المتواجدة على األراضي السورية من شح المواد الغذائية وعدم توفر مواد التدفئة ومن الغالء الفاحش 
ء لألسعار، واستمرار انقطاع االتصاالت والتيار الكهربائي عن أغلب مناطقه بسبب انفجار أشرطة الكهربا

 .الرئيسية في المخّيم

 مخيم درعا

أن أهالي مخيم درعا يعيشون حالة من الخوف والهلع المستمرين بسبب " مجموعة العمل" أكد مراسل
استمرار سقوط القذائف على المخيم، واستمرار االشتباكات وتواجد عدد كبير من القناصين فيه خاصة 

نيرانهم عشوائيًا على الشارع الرئيسي في المخّيم، ونوه فوق السرايا حيث يقوم هؤالء القناصين بإطالق 
المراسل ان معاناة أهالي مخيم درعا اإلنسانية والمعيشية ال زالت مستمرة بسبب فقر الحال والنقص الشديد 

 .لغذائية والمحروقات ومادة الخبزفي المواد التموينية وا
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 مخيم السبينة

ينة يشهد حالة من الهدوء الحذر، إال انه يعاني من نقص في أن مخيم السب" مجموعة العمل" أفاد مراسل
 .ه منذ فترة كبيرةالمواد الغذائية والتدفئة ووطأة الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي علي

 مخيم اليرموك

شهد مخيم اليرموك منذ ساعات الصباح الباكر حالة من الهدوء الحذر، " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 
حليقًا للطيران الحربي فوق سماء المخيم، ومن جانب أخر ذكر المراسل ان بعض أفران الخبز الذي شابه ت

وفي سياق ( وفرن أبو صيام فرن أبو فؤاد،)ا فتحت ابوابها وبدأت بالعمل وبيع الخبز لسكان المخيم منه
 33لليوم متصل ال زال المخيم يعاني من الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على مداخله ومخارجه 

على التوالي الذي يمنع بموجبه دخول المواد الغذائية والتدفئة إليه، إضافة إضافة إلى استمرار انقطاع 
 .شبكة الخلوي عن أجزاء كبيرة منهالتيار الكهربائي و 

 
 41 ال شارع في القدس جامع مأذنة قصف
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 مخيم الحسينية

وحارات مخيم الحسينية، عكر صفوها تحليق  مراسل مجموعة العمل حالة من الهدوء سادت اليوم شوارع
الطيران الحربي فوق سماء المخيم والمناطق المجاورة له، وأشار مراسلنا هناك أن من تبقى من سكان 
المخيم ما زالوا يعانون من وطأة الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم، كما يعانون من 

 .طويلة وندرة توفر المواد الغذائية والمحروقات والخبز والماءمشكلة انقطاع التيار الكهربائي لساعات 

 لبنان

ن عدد النازحين الفلسطينيين في لبنان من سوريا يقدر بنحو أذكرت بعض المصادر الفلسطينية في لبنان 
حيث تركز معظمهم في المخيمات الفلسطينية في البقاع , فلسطيني غالبيتهم من مخيم اليرموك 41111

وبيروت وصيدا إضافًة إلى تجمعات أخرى في المدن والبلدات اللبنانية وتجمعات فلسطينية وطرابلس 
 .ج إطار األونروا مثل وادي الزينةخار 

وارتفاع إيجارات المنازل بشكل , ويعاني النازحون من أزمات واحتياجات كبيرة وضعف المتابعة لإليواء
لجة للطبابة والمعاينة، حيث أن األسعار مرتفعة فضاًل عن عدم معرفة الجهات المختصة بالمعا, كبير

 .جدًا للدواء والمعاينة عند مراجعة العيادات الخاصة

وفي السياق ذاته تبرعت وزارة األوقاف الفلسطينية في غزة بمبلغ مئة ألف دوالر كمساعدة عاجلة جمعت 
 .نمن أهل قطاع غزة إلى الالجئتين الفلسطينيين في سوريا المهجرين إلى لبنا

 :لجان عمل أهلي

سلة غذائية ليتم توزيعها في  051قامت مؤسسة جفرا وبدعم من صندوق المساعدات النرويجية بإدخال 
قدسيا البلد على النازحين والمهجرين من مخيم اليرموك، وفي سياق متصل قامت مؤسسة بصمة بتجهيز 

خيم اليرموك النازحين إلى منطقة وتوزيع عدد من السالت الغذائية والفرشات والحرامات على أهالي م
 .قدسيا
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 غذائية سلة 012 بادخال النرويجية المساعدات صندوق من بدعم و اليوم جفرا مؤسسة

 

 :مفقودون

من سكان مخيم اليرموك فلسطيني الجنسية، قبل 4893مواليد " رامي ياسر أبو راشد"فقد الشاب  -
 .اللحظةية أنباء أو معلومات حتى عدة أيام ولم ترد عنه أ

فلسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك منذ يوم " محمد نمر حسين"فقد الشاب  -
لى اآلن لم ترد عنه معلومات49/4/0143  .، وا 
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