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عدد الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا جراء الصراع الدائر في  2211"
 "سورية

 
 

 ثمان ضحايا فلسطينيين سقطوا في سورية. 

 قصف على مخيم حندرات. 

  التواليعلى  111استمرار الحصار على مخيم اليرموك لليوم. 

 مخيم درعا يرزح تحت وطأة القصف اليومي. 

  لجنة متابعة شؤون الالجئين من سوريا إلى غزة تطالب رئيس دائرة
شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية النظر في األوضاع 

 .المتدهورة لحياة الالجئين من سوريا إلى غزة
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 :ضحايا
اروخ الذي استهدفهم أثناء محاولتهم الخروج من تم يوم أمس دفن الشهداء الذين ارتقوا بالص

 :حاجز سبينة وهـم
 .الشهيد محي الدين قشاط -1
 .الشهيدة حنان الفرا -2
 .الشهيدة شهد قشاط -3
 .الشهيد مصطفى قشاط -4
 .الشهيدة منى وحيد المنديل -5
 .جودي بكر المرعيالشهيد الطفل  -6
 .الشهيد الطفل عمران بكر المرعي -7
 .يد الشاب محمد فتحي المغاري نتيجة القصف الذي تعرض له مخيم درعاالشه -8

 
 الشهيد محمد فتحي المغاري

 مخيم حندرات
أورد مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم حندرات في حلب للقصف وسقوط قذيفة على منزل 

مقابل جامع فلسطين اقتصرت األضرار فيها على الماديات، ومن جهة أخرى " ياسر جمعة أبو"
يعاني سكان المخيم من نقص في المواد الغذائية واألدوية والمحروقات وذلك بسبب الحصار 

 .سيطرة مجموعات الجيش الحر عليه الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم نتيجة
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 خيم درعام
ة العمل بأن مخيم درعا ال يزال يتعرض للقصف وسقوط العديد من قذائف ذكر مراسل مجموع

اد الغذائية الهاون على مناطق متفرقة منه، إلى ذلك يعاني سكان المخيم من نقص شديد في المو 
 .والدقيق والمحروقات

 
 مخيم اليرموك

سماع أصوات شهد مخيم اليرموك اليوم تحليقًا للطيران الحربي في سمائه، تزامن ذلك مع 
انفجارات قوية نتيجة قصف المناطق المتاخمة له، أما من الجانب اإلنساني فيشكو األهالي من 

على التوالي حيث يقوم الجيش " 112"استمرار الحصار الخانق والمشدد على المخيم لليوم 
األدوية إلى القيادة العامة بمنع إدخال المواد الغذائية و  -النظامي ومجموعات من الجبهة الشعبية 

 .داخل المخيم إضافة لمنع دخول وخروج األهالي عبر حواجزهم
أما من الجانب الطبي فقد دقت هيئة فلسطين الخيرية ناقوس الخطر وناشدت الهالل والصليب 
األحمر واألونروا للتدخل من أجل إنقاذ أرواح أبناء المخيم بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية 

د أن ُسجل مؤخرًا حاالت وفيات األطفال نتيجة التجفاف وسوء التغذية وفقدان والطبية خاصة بع
 .حليب األطفال وانعدام العالج في ظل الحصار الخانق على المخيم

 
 مخيم خان الشيح

سيطرت حالة من الهدوء النسبي على حارات وشوارع وأزقة مخيم خان الشيح اليوم تخللها حالة 
ومن جهة أخرى أكد مراسلنا نبأ عودة التيار  ،تجدد القصف عليه من الترقب والحذر خوفًا من

الكهربائي ألغلب أحياء المخيم بعد انقطاع دام ليومين نتيجة إصابة الشبكة بأضرار كبيرة جراء 
 .القصف

 
 مخيم خان دنون

أفاد مراسل مجموعة العمل بأن حالة من الهلع والتوتر أصابت سكان مخيم خان دنون نتيجة 
ألصوات دوي انفجارات قوية هزت أرجاء المخيم مصدرها سقوط قذائف على المناطق  سماعهم

المجاورة له، ومن الجانب االقتصادي يعاني السكان فيه من شح المواد الغذائية وغالء األسعار 
 .وعدم توفر المحروقات والدقيق واستمرار انقطاع التيار الكهربائي وضعف شبكة االتصاالت
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 الالذقية_ مخيم الرمل 
ما يزال مخيم الرمل في الالذقية ينعم بحالة من الهدوء واالستقرار حتى هذه اللحظة، إال أن 
سكانه يشكون من ضيق الحال وغالء األسعار وشح المواد الغذائية وضعف شبكة االتصاالت 

 .الخلوية
 

 :غزة
ئرة شؤون الالجئين رسالة وجهتها لجنة متابعة شؤون الالجئين من سوريا إلى غزة إلى رئيس دا

للنظر في األوضاع المتدهورة لحياة الالجئين  "زكريا اآلغا"نظمة التحرير الفلسطينية الدكتورفي م
وذلك بسبب اإلهمال المتزايد من الجهات  ،من سوريا إلى غزة التي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم

 ني،وحيد لشعبنا الفلسطيالرسمية كافة وبخاصة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي ال
المستحقات المتفق عليها معكم ومن خاللكم مع اللجان "وأشارت اللجنة في رسالتها إلى أن 

 ,الشعبية ومدير عام دائرة الالجئين والمخصصة من منظمة التحرير لالجئين من سوريا عموماً 
تقدم الدائرة مبلغ دوري شهري ثابت يتم العمل على زيادته وليس نقصانه وانتظام  أنينص على 

تقليص المبلغ المستحق وعدم دورية دفعه " وشددت على أن " دفعه لالجئين وليس التأخر فيه
لذلك نطالبكم بدفع المبلغ المستحق للعائالت وأن  ,تؤدي إلى تفاقم سوء أوضاعنا السيئة أصالً 

كما طالبت اللجنة بأن تستخدم دائرة شؤون الالجئين ما تملكه من نفوذ  ،"ياً يكون ذلك شهر 
لإليفاء بالتزاماتها تجاه الالجئين من سوريا  "األونروا"للضغط على وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

بشكل خاص وحل قضيتهم عبر ( حملة الجوازات السورية)إلى غزة عمومًا والالجئين السوريين 
 .يا لشؤون الالجئين بأسرع وقت ممكنالمفوضية العل

وأن تبحث دائرة شؤون الالجئين في تقديم مساعدات خاصة لألخوة الالجئين إلى غزة من أصل 
سوري على وجه السرعة وذلك لحرمان هؤالء من أي مساعدات مقدمة من وكالة الغوث وقد 

ا على عزمها تحقيق أكدت لجنة متابعة شؤون الالجئين من سوريا إلى غزة في نهاية رسالته
مصالح الالجئين من سوريا إلى غزة بالكيفية التي يراها هؤالء الالجئون وليس العكس وعليه فإن 
اللجنة تتمنى من دائرة شؤون الالجئين بالنظر بعين االعتبار لمطالب واحتياجات شعبنا األساسية 

 .في الحياة الكريمة دعمًا لحقنا في العودة إلى أرض الوطن
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 :لندتاي
علمت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بأن الشرطة في تايالند قامت بمالحقة الالجئين 
من فلسطينيي سورية هناك واعتقال عدد منهم ووضعهم بالسجن ويشار إلى أن بين المعتقلين 

بأنهم مرضى سكر وضغط شرياني  -علمنا حسب ما-نساء وأطفال ورجال يعاني بعضهم 
 .وقلب


