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أهالي مخيم خان الشيح يصدرون بيانا يطالبون به قادة مجموعات "
 "الجيش الحر بمحاسبة المسؤولين عن أحداث يوم أمس

 
 
 

 ثالث ضحايا فلسطينيين سقطوا في سورية .

 قصف بقذائف الهاون على مخيم درعا .

  استمرار الحصار المفروض من قبل الجيش النظامي على مخيم
. السبينة، واليرموك والحسينية

  الجيش النظامي يمهد لحصار مخيم العائدين بحمص بوضعه غرفة
.  على مدخلهإسمنتية

  العائالت الفلسطينية المتواجدة في مخيم الشوشة بتونس تضرب عن
. الطعام احتجاجاً على سوء أحوالهم
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 :ضحايا
طالب في كمية اليندسة سنة ثانية فمسطيني الجنسية،  (  اماً 23)" أحمد أسامة السكري" -

 .قضى إثر استيدافو من قبل قناص في أول مخيم اليرموك
من أبناء مخيم اليرموك فمسطيني الجنسية، قضى  (  اماً 45)" طارق شحادة دواه" -

 .برصاص قناص في مخيم اليرموك
إبريل، \1فمسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك، قضى يوم االثنين " خمدون سامية" -

 .جراء القصف  مى المخيم

 
 السكري أسامة أحمد     سامية خمدون

 
 مخيم درعا

أكد مراسل مجمو ة العمل نبأ تعرض مخيم در ا لمقصف وسقوط  دد من القذائف  مى مناطق 
متفرقة منو أسفر  ن وقوع  دد من اإلصابات، كما سبب حالة من اليمع والخوف بين األىالي 

الذين يعانون من أزمات معيشية خانقة جراء نقص المواد الغذائية واألدوية وخدمات البنى التحتية 
. من كيرباء وماء واتصاالت

 مخيم اليرموك
أفاد مراسل مجمو ة العمل بأن حالة من اليدوء النسبي سادت حارات وشوارع مخيم اليرموك، 

ليو، إال أن سكانو ما زالوا يعانون من قمة المواد  ترافق ذلك مع حركة دخول وخروج األىالي منو وا 
الغذائية والطحين والمحروقات بسبب الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي  مى مداخل ومخارج 
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المخيم، كما يشتكي السكان من المعاممة غير األخالقية التي يتصرفيا  ناصر الحاجز التابع 
 والشتائم لألىالي الذين ضاقوا ذر ا من اإلىاناتلمجيش النظامي اتجاىيم والذين يقومون بتوجيو 

ىذه العناصر التي وصمت العنجيية والتكبر والصمف بيم لدرجة إجبار أىالي اليرموك  مى 
الوقوف في طابور طويل لسا ات طويمة وبحسب شيادة أحد سكان المخيم لمراسل مجمو ة 

العمل بأنو انتظر دوره كي يدخل المخيم من السا ة العاشرة صباحًا حتى السا ة السادسة مساًء 
 انى خالل انتظاره آالم في المفاصل أقعدتو طريح الفراش لمدة أسبوع، ىذا باإلضافة إلى منع 

. األىالي من إدخال كميات من الطعام بحجة أنيا ذاىبة لمجمو ات الجيش الحر
 مخيم خان الشيح

الذي " أسامة يحيى خميس"نقل مراسل مجمو ة العمل نبأ تشييع أىالي مخيم خان الشيح لمشاب 
ا دم ميدانيًا يوم أمس  مى يد مجمو ة تابعة لمجيش الحر، ومن جية أخرى أشار المراسل بأن 

سكان المخيم تصدوا لمجمو ة تابعة لمجيش الحر ورشقوىا بالحجارة ونز وا منيا سالحيا 
 إلى مخيم خان الشيح أىاليواجبروىا  مى مغادرة المخيم، وفي سياق متصل صدر بيان من 

قيادات الجيش الحر تطالبيم بوضع حد لتصرفات بعض المجمو ات التابعة ليا والتي تمادت 
وا تدت  مى حرمات منازل أىالي المخيم، وقامت با تقال  دد من أبناء المخيم وقتمت بوجو 

غير حق يوم أمس شخص من سكانو، وأكد البيان  مى ضرورة أن تقوم مجمو ات الجيش الحر 
بآخذ القصاص العادل من األشخاص الذين ارتكبوا ىذه الجريمة، قبل أن تأخذ األمور منحًى ال 
يحمد  قباه، كما حذر البيان من أن يستغل أطراف تابعة لمنظام ىذه الحوادث لتأجيج نار الفتنة 

. بين أىالي المخيم والجيش الحر

 
 خميس  يحيىأسامةالشاب 
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لواء العز  - وبدورىا أصدر المكتب اإل المي التابع لكتيبة مجاىدي فمسطين في الغوطة الغربية
 فيو أدانتبيانًا حول آخر المستجدات التي دارت في مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين 

حادثة القتل وا تبرتيا تصرف غير مسؤولة من قبل إحدى جما ات الجيش الحر، وشدد البيان 
 أي أو مجمو ة أي مى أن الجيش الحر وجد لحماية المدنيين ولن تقبل قياداتو أي تصرف من 

سوف يتم تقديم الفا ل لممحكمة  شخص يسيء ليا ولألىالي، وختم البيان بالتأكيد  مى انو
 .الشر ية وذلك آلخذ جزاء ما اقترفت يداه بقتل نفس من غير حق

 مخيم السبينة
يعاني من تبقى من سكان مخيم السبينة من نقص حاد في المواد الغذائية وحميب األطفال 

والمحروقات والدقيق بسبب الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي  مى سكانو والذي دخل يومو 
، كما يشتكي قاطنيو من أزمة في نقص المواد والكادر والمستمزمات الطبية، باإلضافة إلى 112

. استمرار انقطاع االتصاالت والكيرباء والمياه  نو لمدة طويمة
 مخيم النيرب

شيد محيط المخيم منذ يوم أمس معارك طاحنة بين الجيش النظامي والجيش الحر، في ظل منع 
. حواجز الجيش الحر ألىالي المخيم بالدخول إلى المخيم بسبب االشتباكات

 مخيم حندرات
مراسل مجمو ة العمل في مخيم حندرات بحمب يؤكد أن سكان المخيم يعيشون حالة من اليمع 

والخوف خاصة بعد التوتر األمني الذي حصل فيو جراء تعرضو لسقوط  دد من القذائف وسقوط 
 دد من الشيداء والجرحى فيو وسيطرة مجمو ات الجيش الحر  مى الطرق المؤدية إليو ما سبب 

بتضييق الخناق  مى سكانو الذين يعانون من شح المواد الغذائية وانقطاع التيار الكيربائي 
. واالتصاالت  نو وغالء األسعار

 مخيم العائدين حمص
أكد مراسل مجمو ة العمل نبأ قيام الجيش النظامي بوضع غرفة مسبقة الصنع  ند مدخل 

المخيم بيدف تشديد الحصار  مى المخيم، يشار بأن الجيش النظامي قام في اآلونة األخيرة 
 يشتكي سكانو من آخربوضع سواتر ترابية أسالك شائكة  مى طول مفرق المخيم، ومن جانب 

.  دم توفر المواد الغذائية والمحروقات واستمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت  نو
 

: إفراج
فمسطيني " مرىف الشيخ طو"بعد ا تقال دام ألكثر من شير األمن السوري يفرج  ن الشاب 

. الجنسية من سكان مخيم العائدين بحمص
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: مفقودون
 أثناءفمسطيني الجنسية من وذلك  (  اماً 23)" محمد براق الدين محمد األحمد"فقد الشاب -

 . حي القابون في دمشقإلىمغادرة منزلو في ركن الدين متوجيًا 

 
محمد براق الدين محمد األحمد  الشاب

 :األونروا
أ من فيميبو غراندي المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفمسطينيين 

.  ن نزوح أكثر من ثالثين ألف فمسطيني من سوريا إلى دول الجوار (األونروا)
وأوضح غراندي في تصريح لو  قب لقائو مع نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف األ مال 
المبنانية أن المناقشات مع ميقاتي تطرقت إلى أوضاع الالجئين الفمسطينيين، ال سيما أولئك 

. الذين نزحوا من سوريا، وظروفيم المعيشية في الدول التي يقيمون فييا
 

 :ليبيا
أفاد مراسل مجمو ة العمل في ليبيا بأن  دد الالجئين الفمسطينيين الذين وصموا إلى مدينة 

 شخصًا من مختمف 130بنغازي الميبية نتيجة لمحرب التي تدور رحاىا في سوريا وصل إلى 
 أشخاص منفردين وأشار المراسل بأن العائالت المتواجدة في 8  ائمة و26األ مار وىم يشكمون 

 دخوليم لألراضي الميبية، وىم يعانون من غالء أجور السكن أثناءليبيا قد واجيوا ظروفا قاسية 
. وغالء المعيشة

 
 :مخيم الشوشة بتونس

 مراسل مجمو ة العمل في تونس استمرار إضراب العائالت الفمسطينية المتواجدة في مخيم أكد
ىمال مفوضية  الشوشة بتونس  ن الطعام احتجاجًا  مى األوضاع اإلنسانية والمعاممة السيئة وا 

 المتحدة لشؤون الالجئين والسمطات التونسية واليالل األحمر التونسي، ونوه المراسل بأن األمم
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 المفوضية لم تدفع أنشركة الكيرباء التونسية قامت بقطع التيار الكيربائي  ن المخيم بحجة 
 ألف دينار، وفي السياق  ينو طالبت العائالت المتواجدة 11ـالفواتير المستحقة ليم والتي تقدر ب

بالمخيم الحكومة التونسية وأصحاب الضمائر الحية أن تجبر مفوضية األمم المتحدة لشؤون 
 واإلنسانية وحل اإلغاثيةالالجئين بتحمل كامل مسؤولياتيا اتجاىيم وتوفير كافة مستمزماتيم 

 إليواء الالجئين الياربين من الحرب في 2011افتتح بداية " الشوشة" مخيم أن يشار ،مشكمتيم
.  اليوم يحوي الجئي الحرب في سوريةأصبحليبيا كما 
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