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فلسطينيين قضوا في سورية حتى بداية عيد " 2503: "مجموعة العمل"
 "األضحى

 
 

 
 

  األزمات المعيشية والحصار يعكران فرحة فلسطينيي سورية بعيد األضحى

  مجموعات محسوبة على المعارضة السورية تعتقل الجئ فلسطينيي من مخيم
النيرب 

  مؤسسة جفرا في مخيم جرمانا تقوم بحملة تنظيف لشوارع المخيم

 استمرار منع لبنان لدخول الالجئين الفلسطينيين السوريين إليه .

 
 
 

 زيارة أهالي مخيم اليرموك بأول أيام العيد لمقبرة الشهداء
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 مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
أعمن قسم التوثيق في مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية أن إجمالي عدد الضحايا 

فمسطينيين قضوا حتى  "2503"الفمسطينيين الذين قامت المجموعة بتوثيقيم في سورية قد بمغ 
الجئًا قضوا بسبب الحصار الذي يفرضو " 155"أول يوم من أيام عيد األضحى المبارك، بينيم 

القيادة العامة عمى مخيم اليرموك جنوبي العاصمة - الجيش النظامي ومجموعات الجبية الشعبية
" 973"الجئًا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، إضافة " 265"دمشق، كما قضى منيم 

قضوا بسبب القصف المباشر ألماكن تواجدىم، ويشار أن ىناك العديد من األسباب التي أدت 
إلى سقوط ذلك العدد من الضحايا، حيث تقوم المجموعة بتحديث إحصائياتيا بشكل يومي عبر 

 .www.actionpal.orgموقعيا عمى شبكة اإلنترنت 
 

 آخر التطورات
أدى الالجئون الفمسطينيون في سورية صالة عيد األضحى المبارك وسط حالة من الحزن والقمق 

خيمت عمييم خاصة الالجئين في مخيم اليرموك منيم حيث يعانون من انقطاع المياه بشكل 
يومًا إضافة إلى تعرضيم لحصار مشدد يفرضو الجيش " 25"كامل عن منازليم منذ أكثر من 

 يومًا مما أدى إلى توقف جميع مخابز 441النظامي ومجموعات القيادة العامة منذ أكثر من 
ومشافي المخيم باستثناء مشفى فمسطين الذي يعمل بطاقتو الدنيا بسبب نقص المواد والكوادر 

الطبية إضافة إلى انقطاع التيار الكيربائي منذ أكثر من عام، وبعد أن أدى األىالي صالة العيد 
توجيوا إلى مقبرة الشيداء في المخيم حيث قاموا بزيارة القبور وقراءة الفاتحة عمى أرواح 

. ضحاياىم
أما في ريف دمشق فقد أدى أىالي مخيم خان الشيح صالة العيد وسط حالة من اليدوء سادت 
أرجاء المخيم، وسط نقص في بعض المواد األساسية وذلك بسبب االنقطاع المتكرر لمطرقات 
الواصمة بين المخيم والمناطق المجاورة لو إثر القصف واالشتباك، ويذكر أن المخيم والمناطق 

 .المجاورة لو تتعرض لقصف متكرر بين اليوم واآلخر
وفي ريف دمشق أيضًا قامت مؤسسة جفرا في مخيم جرمانا بحممة تنظيف لمشوارع الرئيسية في 

 إضافة إلى قياميا بتجييز بعض األنشطة ألطفال المخيم احتفااًل ،المخيم والقريبة من مساجده
بقدوم العيد وذلك محاولة منيا تخفيف الضغوط النفسية التي يعاني منيا األطفال بسبب 

األحداث، ويذكر أن مخيم جرمانا يستقبل المئات من العائالت الفمسطينية التي نزحت عن 
 .مخيماتيا بسبب القصف والحصار واالشتباكات
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 في مخيم جرمانالشوارع  احملة تنظيف

من سكان " باسل حوراني"وفي حمب قامت مجموعات من المعارضة السورية باعتقال الشاب 
مخيم النيرب لالجئين الفمسطينيين في حمب، وذلك أثناء توجيو إلى تركية، ويشار أنيا ليست 

المرة األولى التي تقوم بيا مجموعات محسوبة عمى المعارضة باعتقال أبناء المخيم وذلك بحجة 
. تعامميم مع الجيش النظامي أو المجموعات الموالية لو

 
" باسل حوراني"الشاب 

وعمى صعيد آخر تستمر السمطات المبنانية بتشديد اإلجراءات التي تحد من دخول الالجئين 
الفمسطينيين السوريين إلى لبنان حيث تفرض شروطًا محددة لدخول الفمسطينيين من سورية إلييا 

تكاد ال تنطبق عمى معظميم، مما أجبر اآلالف منيم عمى البقاء عرضة لمقصف والحصار 
واالشتباكات وذلك بعد ان امتنعت جميع دول الجوار السوري بما فييا لبنان عن السماح ليم 

 .بالدخول إلى أراضييم
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 لجان عمل أهلي
قامت لجنة فمسطينيي سورية في لبنان الخميس الفائت بتوزيع حقائب مدرسية عمى نحو مئة 
طالب وطالبة من طالب الشيادتين الثانوية واإلعدادية المتواجدين في مجمع معيد الكنائس 

 .بمدينة صور في منطقة المعشوق

 
  في مدينة صورمدرسيةالحقائب التوزيع 


