
 
 
 
 
 
 
 

 "راكب من أبناء مخيم خان الشيحأربعة عشر اختطاف حافلة ركاب ثانية تقل "
 

 
 
 
 

 أربعة شهداء فلسطينيين سقطوا في سورية. 

 تجدد القصف على مخيم الحسينية. 

 هدوء حذر في مخيم اليرموك. 

  الشيخ سلطان هايل من أبناء مخيم خان الشيحاستشهاد. 

  لجنة متابعة المهجرين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان تدعوا إلى إقامة

 .في مخيم عين الحلوة 82/1/8112اعتصام مركزي يوم 
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 :شهداء

جثته في فلسطيني الجنسية من سكان مخيم خان الشيح، وجدت " سلطان هايل"الشهيد الشيخ  -
، يشار إلى أن مجموعة مسلحة قامت يوم الجمعة الماضية باختطاف قرب الدرخبيةقرية زاكية 

 .توفيق بعد خروجه من صالة مباشرةالشيخ سلطان من أمام جامع ال
من سكان مخيم اليرموك فلسطيني الجنسية، استشهد ( عاما   13" )موفق الدبدوب"الشهيد  -

 .برصاص القناص المتمركز أول المخيم
فلسطيني الجنسية من سكان مخيم الحسينية، استشهد متأثرا  بجراحه " شاد بديرمحمد ر "الشهيد  -

 .نتيجة القصف العشوائي على المخيم
فلسطيني الجنسية من سكان المنطقة الصناعية، استشهد ( عاما   31" )مهند ابو نعاج"الشهيد  -

من منطقة الصناعة بالقرب يوب االنصاري في منطقة أبو أبرصاص حاجز بالقرب من جامع 
 .الزاهرة

 

 مخيم خان الشيح

راكب من أبناء أربعة عشر تقل " سرفيس"تفيد باختطاف حافلة ركاب ثانية " لمجموعة العمل"وردت أنباء 
مخيم خان الشيح من كراج السومرية لم يتم التعرف على أسمائهم، وذلك للضغط على مجموعات من 

مجموعة "ي قبل أيام، ومن جهة أخرى أفاد مراسل الجيش الحر قامت باختطاف عقيد من الجيش النظام
بأنه بعد الحوادث األخيرة التي تعرض لها المخيم من حدوث اشتباكات وقصف للمزارع المحيطة " العمل

 بالمخيم وتعدد حاالت الخطف لوحظ حالة من التوتر والهلع سادت بين سكان المخيم الذي 
ورة له والمخيمات الفلسطينية، وأشار المراسل أن المخيم يضم عدد كبير من النازحين من المناطق المجا

يعاني من نقص حاد بمواد التدفئة والمواد الغذائية وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في ظل برودة 
وفي ذات السياق وجه سكان خان الشيح نداء استغاثة ناشدوا فيه كافة , الطقس في تلك المنطقة خصوصا

ئات االغاثية واإلنسانية المحلية منها والدولية ومنظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسة المؤسسات والهي

mailto:info@prc.org.uk


 
 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

العامة لالجئين الفلسطينيين واالنروا والصليب األحمر الدولي والهالل األحمر الفلسطيني والسوري للعمل 
صصة والتحضير على إغاثة النازحين في تلك المنطقة، ورفع سوية العمل وكميات المواد اإلغاثية المخ

الستقبال وتوجيه أي موجة نزوح جديدة قد تحدث إليه سواء بتحضير مراكز لإليواء أو العمل لتحسين 
م خان الشيح والمناطق األوضاع في مخيم اليرموك الذي يقطن فيه باألصل معظم النازحين في مخي

 .المحيطة به

 مخيم اليرموك

رموك شهد في الصباح الباكر اشتباكات عنيفة بين بان مخيم الي" مجموعة العمل" نقال  عن مراسل
في قدمه بطلق ناري " جهاد علي"مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي أسفرت عن إصابة الشاب 

أثناء خروجه من المخيم، وفي جولة ميدانية لمراسل المجموعة أفاد أن شوارع المخيم شهدت حركة كثيفة 
دم وشارع اليرموك و شارع المدارس، إال أن سكانه ما زالوا يعانون لألهالي فيها خاصة في شوارع حي التق

على التوالي، والذي يمنع  11من وطأة الحصار المفروض على المخيم من قبل الجيش النظامي لليوم 
بموجبه دخول المواد الغذائية والتدفئة والطحين إليه، هذا إضافة للمعاملة القاسية والسيئة التي يقوم بها 

 .قيادة العامة اتجاه سكان المخيممن الجيش النظامي وعناصر الجبهة الشعبية العناصر 

 
 الشارع آخر في المتواجد القناص بسبب القماشية بالشوادر وتغطيته اليرموك ثانوية شارع
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 مخيم الحسينية

فوق  بأن مخيم الحسينية شهد منذ ساعات الصباح تحليقا  للطيران الحربي" مجموعة العمل" أكد مراسل
سمائه، تزامن ذلك مع سقوط عدد من القذائف عليه بالقرب من نادي تل الفخار ألحقت أضرار مادية في 
المكان، ومن جانب أخر ال زال المخيم يعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والتدفئة وأزمة الخبز جراء 

 .الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي عليه

 مخيم النيرب

أن سكان مخيم النيرب يشتكون من التصرفات الالمسؤولة التي يقوم بها " جموعة العملم"افاد مراسل 
عناصر الجبهة الشعبية ــ القيادة العامة ــ تجاه سكان المخيم وبحسب ايفادة أحد سكان المخيم أن بعض 

زول بالقوة من عناصر القيادة العامة قاموا بآخذ سيارة خاصة عنوة بعد ان أرغموا صاحبها وعائلته بالن
ليذهبوا مع الجيش النظامي الى مكان سقوط الطائرة التي اسقطت منذ أيام في حلب، ومن جانب أخر 
الزال المخيم يعاني من استمرار انقطاع التيار الكهربائي وشبكة االتصاالت ونقص حاد في المواد 

 .الغذائية والتدفئة فيه

 مخيم السبينة

م السبينة يعاني من استمرار الحصار المفروض عليه وانقطاع التيار أن مخي" مجموعة العمل"أفاد مراسل 
الكهربائي لساعات طويلة وشبكة االتصاالت، كما يعاني من انقطاع شبكة المياه عنه منذ أكثر من 
شهرين حيث يلجأ األهالي للتعبئة من الصهاريج، ونوه المراسل بان الفرن الوحيد الموجود في المخيم 

 .مادة المازوت مغلق بسبب نفاذ

  لبنان
دعت لجنة متابعة المهجرين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان الفلسطينيين المهجرين الفلسطينيين 

في مخيم عين الحلوة،  81/3/8131السوريين النازحين في لبنان إلى إقامة اعتصام مركزي يوم االثنين 
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نية وتحييدها من الصراع الدائر في سوريا، وذلك للمطالبة بوقف القصف المستمر على المخيمات الفلسطي
 .ومن أجل دعم الجهود المبذولة لمساعدة األخوة المهجرين إلى القطر اللبناني

 

 :اعتقال

من سكان مخيم اليرموك فلسطيني الجنسية، من قبل الحاجز " حسام موعد" اعتقال الشاب -
 .المتواجد أول المخيم منذ أكثر من عشرين يوم

فلسطينية الجنسية من سكان " سلمى عبد الرزاق"يوما  على اعتقالها أهل الشابة  81بعد أكثر من  -
مخيم اليرموك، يطالبون األمن السوري بإطالق سراحها، يذكر أن سلمى طالبة في كلية الهندسة 
المعمارية وقد اعتقلت من قبل حاجز الجيش النظامي أول المخيم ولم تعرف عنها أي معلومات 

 .حتى اللحظة

 
 الرزاق عبد سلمى لمعتقلةا
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 :لجان عمل أهلي

قامت األمانة السورية للتنمية بتسليم مؤسسة بصمة االجتماعية حصة إغاثية للنازحين في المدينة 
التعليمية بعدرا، حيث تعتبر هذه الحصة مقدمة لمجموعة من المواد ستتسلمها مؤسسة بصمة لصالح 

 .النازحين الفلسطينيين في أكثر من منطقة

 

 

 

 

 

 الفلسطينين النازحين لصالح بصمة مؤسسة ستتسلمها إغاثية مواد

غـاثـة والتنميــة وذات السياق أطلقت الهيئــة الخيــرية إلغــاثــة الشــعب الفلسطيني ومؤسسة جفـرا لإل
المخيم، الجدير بهدف تنظيف وجمع القمامة من حارات وشوارع " شمـــّر ونظـّـف"حمــلة بعنوان  ,الشــبابيــة

الساعة التاسعة صبــاحا، وحتى عصر يوم  81/3/8131من يوم االثنين  ذكره أن الحملة تنطلق ابتداءا  
 .13/3/8131الخميــس 

 

 

 

 

 (( نظـّـف&  شمـــّر))  حمــلة
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