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الوفد البرلماني األوربي يجول على المخيمات الفلسطينية في لبنان "
 "لفلسطينية الذين هّجروا من سوريةالعائالت ا لالطالع على أوضاع

 
 

 
 أربعة شهداء فلسطينيين في سورية. 

 قصف على مخيم اليرموك. 

 هدوء حذر في مخيم خان الشيح والحسينية. 

 أزمات معيشية خانقة تعيشها المخيمات الفلسطينية في سورية. 

  والسبينهعلى مخيمي اليرموك  الحصاراستمرار. 
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 :شهداء
من مرتبات  ،فلسطيني الجنسية من سكان منطقة كفرسوسة" أحمد دياب"الشهيد المالزم  -

جيش التحرير كتيبة أجنادين استشهد جراء االشتباكات التي حدثت في منطقة عدرا 
 .2102\2\2مس أمساء 

من سكان مخيم اليرموك فلسطيني الجنسية، استشهد جراء " ناصر فوزي حميد"الشهيد  -
 .القذيفة التي سقطت قرب جامع الوسيم على شارع اليرموك الرئيسي

من سكان مخيم اليرموك، استشهد برصاص قناص عند " كسابيوسف محمد "الشهيد  -
 .تقاطع شارع اليرموك مع شارع لوبية

فلسطينية الجنسية من سكان مخيم اليرموك، استشهدت متأثرة  "ل توفيق فريا"الشهيدة  -
 .بجراحها جراء القذيفة التي سقطت اليوم عند جامع الوسيم اليوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حميد فوزي ناصر الشهيد    كساب يوسف الشهيد
 

 مخيم اليرموك
تعرض مخيم اليرموك في ساعات الفجر األولى لقصف عنيف " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 

دون أن تسفر عن إصابات، كما ُسجل  01الـبقذائف الهاون حيث سقطت عدة قذائف على شارع 
صباحاً  04:1مادية في المكان، أما في الساعة  أضرارسقوط قذيفة خلف مخبز حمدان خلفت 

في الحجر األسود،  الجزيرةسقطت عدة قذائف بالقرب من شارع الثالثين وساحة فلسطين ومنطقة 
عصرًا سقطت قذيفة على المبنى المجاور لمشفى فلسطين دون أن توقع  2401وفي الساعة 

قذيفتان بالقرب من جامع الوسيم  عصرًا سقطت 2421إصابات، وأشار مراسلنا انه في الساعة 
والشهيدة " ناصر فوزي حميد"في شارع اليرموك الرئيسي، أسفرتا عن سقوط شهيدين هما الشهيد 
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والجرحى  كما أوقعتا عدد كبير من الجرحى نقلوا على الفور إلى مشفى فلسطين،" ربا عدنان قنو"
عبد القادر، محمد مفلح، فلك عبيدي، محمد أبو عجاج، أحمد محسن  إبراهيمعبد القادر 4هم

نوفل، فاطمة محمد حميد، عمر عبود، فرح عبود، مؤيد حميد، رنا اللحام، عنان أبو العينين، 
عصرًا سقطت قذيفة على سطح  2411بالل قاسم، محمد حمد، نصرة سربول، أما في الساعة 

اقتصرت األضرار على الماديات فقط، ونوه  21الـمبنى بالقرب من تقاطع شارع اليرموك و 
المراسل بان اشتباكات عنيفة جرت بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي على مدخل 
المخيم وشارع الثالثين ومحيط قسم اليرموك، تزامن ذلك مع تحليق للطيران الحربي فوق سماء 

 .المخيم
وم الثالث واألربعين على التوالي حصار ومن جهة أخرى ما زال الجيش النظامي يفرض للي

مع , اقتصادي على األهالي داخل المخيم حيث تمنع المواد الطبية والمحروقات من دخول المخيم
 .استمرار عمليات القصف العشوائي وقنص المدنين

 

 
 

 مبنى سطح على 03والـ اليرموك شارع مفرق على قذيفة سقوط
 

 مخيم خان الشيح
هدوء نسبي وحركة طبيعية يشهدها مخيم خان الشيح بعد تواتر األحداث فيه، والتي سببت حالة 
من القلق الهلع بين سكان المخيم على خلفية اعتقال الجيش الحر لضابط برتبة عقيد من الجيش 
النظامي وما تبعه من قيام األخير من حمالت خطف لخمس حافالت بمن فيها من ركاب من 

يم والتهديد بالقتل وخطف المزيد، يشار إلى أن سكان المخيم الذي يضم عدد كبير من أبناء المخ
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تمرار انقطاع واس ،النازحين فيه ما زالوا يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية والتدفئة
انقطاع بعض خطوط الهاتف األرضي وضعف التغطية لشبكات الهاتف التيار الكهربائي و 

 .الجوال
 م الحسينيةمخي

هدوء حذر في مخيم الحسينية، قاطعته اشتباكات عنيفة جرت بين عناصر الجيش النظامي 
ومجموعات من الجيش الحر عند حاجز السكة في بداية المخيم، ومن جانب آخر أكد مراسلنا أن 
ة أهالي المخيم يشتكون من استمرار األزمات المعيشية وغالء األسعار وعدم توفر أساسيات الحيا

 .من خبز وماء وكهرباء
 مخيم درعا

عنيفة أرجاء مخيم درعا نتيجة القصف العنيف على األحياء والمناطق  إنفجاراتهزت أصوات 
المجاورة له، ومن جهة أخرى أشار مراسلنا أن سكان المخيم مازالوا يعانون من أزمات حقيقية في 
تأمين المواد الغذائية، كما يعانون من استمرار انقطاع التيار الكهربائي وشبكة االتصاالت 

 .إضافة لعدم توافر مادتي الخبز والمحروقات فيهطويلة،  وأياملساعات 
 السبينهمخيم 

استمرار الحصار  وطأةما زالوا يعانون من  السبينهبأن أهالي مخيم " مجموعة العمل" أفاد مراسل
الخانق الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم، ما أدى إلى نفاذ العديد من المواد الغذائية من 

 .أسواق المخيم، إضافة إلى عدم توفر مادتي الخبز والمحروقات
 مخيم النيرب
صابته متأثرا بجراحه نتيجة الحروق التي إ" سليمان الجدع"نبأ وفاة " مجموعة العمل"أكد مراسل 

بمخيم النيرب يوم الخميس الماضي  األونروابسبب اندالع حريق في مركز مستوصف 
، أما من الناحية المعيشية فالزال سكان المخيم يعانون من النقص الحاد في المواد 20/0/2102

 .الغذائية والتدفئة وانقطاع التيار الكهربائي وشبكة االتصاالت عن المخيم لفترة طويلة
 

 :منيةحمالت تضا
في ثالث أيام زيارته للبنان الوفد البرلماني األوربي يقوم بزيارة تفقدية لمخيم شاتيال والكفاح في 
عين الحلوة ومخيم الجليل على الحدود السورية اللبنانية لالطالع على أوضاع العائالت 

" يشال سليمانم"الفلسطينية الذين هّجروا من سورية، هذا وكان الوفد قد التقى الرئيس اللبناني 
ووزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، حيث ناقش معهما سبل قيام الدولة اللبنانية ببذل جهد 
أكبر في سبيل إغاثة وا عانة المتضررين النازحين، وتفهم الوضع االستثنائي لالجئين الفلسطينيين، 

أنجيلينا "ي في لبنان ومن جانب أخر ناقش الوفد البرلماني األوربي مع سفيرة االتحاد األوروب
سبل لعب االتحاد األوروبي لدور فاعل في مساعدة الالجئين النازحين جراء الوضع " إيخهورست
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المتدهور في سوريا وخصوصا األوضاع المأساوية لالجئين الفلسطينيين النازحين باتجاه مخيمات 
 .اللجوء الفلسطيني في لبنان والمخيمات المستحدثة حديثا

زيارة الوفد البرلماني األوروبي إلى لبنان تأتي بترتيب وتنظيم مركز العودة  أنالجدير ذكره 
الفلسطيني بلندن ومجلس العالقات األوروبية الفلسطينية وشراكة محلية من منظمة ثابت 

 .ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا
 

 :لجان عمل أهلي
ات الفلسطينية وأماكن اللجوء والنزوح، في المخيم اإلغاثيتواصل هيئة فلسطين الخيرية عملها 

حيث قدمت للنازحين في مخيم خان دنون بعض المواد الطبية والغذائية والتدفئة التي تعينهم 
 .وتساعدهم على تحمل المعاناة التي يعيشونها

زالة ركام األتربة من الطابق األخير في مشفى  كما قام فريق تطوعي من الهيئة، برفع األنقاض وا 
 .ل بمخيم اليرموك، حيث تم إزالة الجزء المنهار نتيجة القصف الذي تعرض له المشفىالباس

أما في خان الشيح فقامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني، وبالتعاون مع هيئة فلسطين 
قسيمة شراء مواد غذائية على العائالت المهجرة إلى المخيم، وذلك ضمن  21:الخيرية بتوزيع 

 .غاثة المستمرة لكال المؤسستينحملة اإل
 

 
 الباسل مشفى تنظيف حملة
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 الشيح خان مخيم إلى المهجرة العائالت على غذائية مواد شراء قسيمة 023 توزع

 :اعتقال
 فلسطيني الجنسية من سكان مخيم" ضمنصور عو "عن اعتقال " لمجموعة العمل"وردت أنباء 

 .إلى عملهدرعا، على يد األمن السوري أثناء ذهابه 
 :مفقودون

من سكان مخيم ( :009)مواليد" جمال محمد عباس" عن فقدان" لمجموعة العمل"وردت أنباء 
مخيم اليرموك، ولم ترد  إلىاليرموك فلسطيني الجنسية، وذلك أثناء توجهه من منطقة نهر عيشة 

 .أي معلومات أو أنباء عنه حتى اللحظة
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