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 "المخيمات الفلسطينيةو عب السوري وقفة تضامنية في غزة مع الش"

 
 

 ضحية فلسطينية سقطت في سورية. 

 قصف على مخيم السبينة واليرموك. 

 أمراً دخول الالجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان بات : األونروا
 ً  .صعبا

  اشتباكات عنيفة تدور في مخيم السبينة بين مجموعات الجيش الحر
 .والجيش النظامي
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 :ضحايا
فلسطيني الجنسية، متأثرًا بجراح أصيب بها جراء القصف الذي " أحمد العمري" قضى الشاب

 .تعرضت له معضمية الشام
 

 مخيم سبينة
ف على أماكن متفرقة منه خلفت أضرارًا مادية تعرض مخيم السبينة للقصف وسقوط عدد من القذائ

كبيرة في مكان سقوطها، إلى ذلك أشار مراسلنا بأن المخيم يشهد منذ أكثر من يومين اشتباكات 
عنيفة بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي على عدة محاور استخدمت فيها األسلحة 

بلدة السبينة بما فيها المخيم ولكن األنباء  المتوسطة والثقيلة وذلك في محاولة من األخير اقتحام
 .الواردة من هناك تؤكد فشل عملية االقتحام حتى اللحظة

 
 مخيم اليرموك

نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم اليرموك في ساعات المساء للقصف وسقوط عدد من 
 ياال سكانه يشكون القذائف على مناطق متفرقة منه أسفرت عن وقوع عدد من الجرحى، إلى ذلك ال

على التوالي، ما ينذر  24من استمرار الحصار الخانق على المخيم من قبل الجيش النظامي لليوم 
بحدوث كارثة إنسانية بسبب نفاد جميع المواد الغذائية واألدوية وحليب األطفال منه، كما طالب من 

التدخل من أجل فك الحصار عن مخيمهم  واألونرواتبقى من سكانه جميع القوى السياسية واإلنسانية 
دخال الطعام والدواء الالامين لتغطية حاجاتهم  .وا 

 
 آثار القصف على مخيم اليرموك
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 مخيم خان الشيح
حالة من الهدوء الحذر تخيم على حارات وأاقة مخيم خان الشيح، ترافق ذلك مع سماع دوي 

ذلك يشكو سكان المخيم من استمرار انقطاع انفجارات قوية نتيجة قصف المناطق المتاخمة له، إلى 
التيار الكهربائي وشبكة االتصاالت األرضية والخلوية وخدمة االنترنت لساعات وأيام عديدة عن 

 .المخيم، كما يعانون من شح المواد الغذائية واألدوية والمحروقات ومادة الخبا
 
 خيم الرمل الالذقيةم

مخيم الرمل في الالذقية بسبب تدهور األوضاع األمنية حالة من الهلع والخوف يعيشها سكان 
بالمناطق المحيطة بالمخيم، وبسبب التدقيق األمني على الحواجا التابعة للجيش النظامي والتي 

 .اعتقلت عدد من أبناء المخيم مؤخراً 
 

 :افراج
أبناء مخيم من ( أحمد محمد شريح ووالدته)بعد يوم من االعتقال األمن السوري يفرج عن الشاب 

 .العائدين بحمص، يذكر أن المفرج عنهما قد اعتقال بعد عودتهما من ليبيا
 

 :اعتقال
، وذلك من قبل الحاجا التابع للجيش 42/8/4102يوم " مصطفى عبد الكريم شحادة"اعتقال الشاب 

، وهو النظامي المتواجد أول مخيم العائدين في حمص، يذكر أن الشحادة في العقد الثاني من العمر
من تقديم االمتحانات  لكنه يقيم بمخيم العائدين بحمص ريثما ينتهيو سكان مخيم العائدين بحماه من 

 .الجامعية
 

 :اختطاف
وطفليها منذ أكثر من شهر " لميس يوسف" وردت معلومات لمجموعة العمل تفيد باختطاف السيدة

اء ذهاب اوجها وسيم أبو ناهي ابن أثناء تواجدهم في اليونان، ويشار أن حادثة االختطاف تمت أثن
 .لرمل في الالذقية إلى قسم الشرطةمخيم ا
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 "لميس يوسف" السيدةعائلة 

 :لبنان
خالل األسابيع الماضية، أصبح دخول الالجئين الفلسطينيين النااحين من أكدت وكالة األونروا، أنه 

تسعى للحصول على توضيح بشأن طبيعة القيود  واألونروا ,سوريا إلى لبنان صعبا وبشكل ملحوظ
التي تفرضها السلطات اللبنانية عند الحدود، ولكن الحصول على هذا التوضيح يجري ببطء 

 .ن ال تاال غير واضحةآلوالمعلومات حتى ا
وقد الحظت األونروا أن من بين الالجئين الفلسطينيين النااحين الذين تمكنوا من الدخول إلى "هذا 
هم أولئك الذين تمكنوا من تاويد السلطات اللبنانية عند الحدود بعنوان سكنهم الكامل أو عقد لبنان 

اإليجار للمكان الذين ينوون السكن فيه في لبنان والذين يحملون بطاقة هوية ووثائق غير مخدوشة 
 .أو تالفة أو من أوراقهم الثبوتية مكتملة

ااحين الذين تمكنوا من دخول لبنان من يحملون وثائق يذكر أنه من بين الالجئين الفلسطينيين الن
 ".هم أوالد لمواطنين لبنانيين أو لالجئين فلسطينيين مسجلين في لبنان أوتثبت أنهم متاوجين 

 
 :غزة

أمام مقر األمم المتحدة  4102-8-42نظم التجمع الفلسطيني للشباب في قطاع غاة مساء الجمعة 
جراء استمرار  ,المخيمات الفلسطينية في سورياو الشعب السوري في مدينة غاة وقفة تضامنية مع 

تخللها و باقي المخيمات و طالبت بفك الحصار عن مخيم اليرموك و الحصار و تعرضهم للمجاار 
 .كلمات منددة لما يحدث بحق المدنيين في سورياو صالة الغائب و إضاءة شموع 
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