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 الفلسطينيين في الضحاياالحصيلة االجمالية الموثقة لعدد  1206"
 "سورية

 

 
 
 

  قصف على مخيم جرمانا واليرموك والسبينة والحسينية وخان
. الشيح

  النازحون الفلسطينيون من سوريا مستمرون باعتصامهم أمام مقر
.  في العاصمة اللبنانية بيروتاألونروا

  الالجئون الفلسطينيون السوريون في مصر يتضامنون مع مخيماتهم
. في سورية

 اشتباكات في مخيم العائدين بحماة .
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:  ضحايا
، قضى برصاص حندراتفمسطيني الجنسية من أبناء مخيم " شريف الخطيب"الشاب  -

 .قناص في منطقة العويجة بحمب
 .قضت إثر القصف عمى مخيم خان الشيح" خمود القاضية"الشابة  -

 
 مخيم اليرموك

مراسل مجموعة العمل في مخيم اليرموك نقل نبأ تعرض المخيم لوابل من القذائف استيدفت 
 ومحيط جامع نيطى فمس مشفط السبع ًمحيربئات رة ًجادوًع ًشارع المنصرقة المشطمن

عبد القادر الحسيني وشارع حيفا والمدارس وحي المغاربة وشارعي صفورية والجاعونة وحي 
ومن ، التقدم جادات كفر قاسم أسفرت عن وقوع العديد من اإلصابات بين صفوف المدنيين

الذي جانب آخر ما زال سكان المخيم يعانون من الحصار الخانق الذي يفرضو الجيش النظامي 
يمنع إدخال المواد الغذائية والخضار والدقيق والمحروقات إليو، كما يشتكي األىالي من انقطاع 

.   ساعة يومياً 15 الـتتجاوزالتيار الكيربائي لمدة طويمة 
 مخيم جرمانا 

شيد مخيم جرمانا سقوط عدد من القذائف، منيا قذيفة سقطت عمى امتداد شارع النجوم في حي 
التربة اقتصرت أضرارىا عمى الماديات فقط، أما من الجانب المعاشي فيشتكي سكان المخيم من 

. غالء األسعار ونقص المواد الغذائية والمحروقات
 مخيم سبينة

أورد مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم السبينة لمقصف، بالتزامن مع تحميق لمطيران الحربي 
في سمائو ما سبب حالة من اليمع والرعب لدى من تبقى من سكانو الذين يعانون حصارًا خانقًا 
يفرضو الجيش النظامي منذ أشير عمى المخيم نجم عنو شح في المواد الغذائية والمحروقات 

. والدقيق
 مخيم الحسينية

ذكر مراسل مجموعة العمل أن مخيم الحسينية تعرض لسقوط عدد من القذائف عميو تركزت 
بالقرب من جامع خميل الرحمن خمفت أضرار مادية بالمكان، كما وردت معمومات لمجموعة 

العمل تفيد بقنص سيدة وابنتيا من أىالي المخيم عمى طريق المطار، ومن جانب أخر يشتكي 
السكان من المعاممة السيئة والألخالقية التي يتصرفيا عناصر حاجز السكة التابع لمجيش 

 لالعتقاالت التعسفية لشباب المخيم والتضييق عمييم عبر تحديد باإلضافةالنظامي اتجاىيم 
.  المخيمإلىكميات الطعام والخبز والخضار الداخمة 
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آثار القصف الذي استهدف محيط جامع خليل الرحمن  

 مخيم خان الشيح
أفاد مراسل مجموعة العمل في مخيم خان الشيح بسقوط عدد من القذائف عمى مناطق متفرقة 

من المخيم شممت عدة أماكن في الحارة الغربية عمى منزل رستم عوض دون أن تسفر عن وقوع 
صابة طفل  إصابات، وعمى منزل صبحي حسن شعبان سوري الجنسية أدت إلى استشياده وا 

إصابة بالغة وأخرى سقطت عمى منزل خالد القضية نجم عنيا استشياد ابنتو خمود والرابعة عمى 
منزل آل حّماد خمفت أضراراً  مادية بالمكان، أما من الجانب المعاشي فال زال سكان المخيم 

يشتكون من انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عنو لمدة طويمة، كما يعاني األىالي من نفاد 
. األدوية وشح المواد الغذائية والمحروقات

 مخيم العائدين حماة
أفاد مراسل مجموعة العمل بحدوث اشتباكات في مخيم العائدين بحماة بين مجموعات الجيش 

، ومن اإلصاباتالحر والجيش النظامي في الجية الشرقية لممخيم أسفرت عن وقوع عدد من 
جية أخرى يعاني سكان المخيم من استمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عنيم لمدة 

. طويمة ومن شح في المواد الغذائية والمحروقات
 مخيم النيرب

يعاني مخيم النيرب من أزمات معيشية خانقة سببيا الحصار المفروض عميو من قبل مجموعات 
الجيش الحر من جية، وغالء األسعار وطمع التجار من جية أخرى، ما أدى إلى نفاد معظم 

المواد الغذائية واألدوية وحميب األطفال، إضافة إلى استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم 
منذ ما يقارب الشيرين، وفي سياق متصل أكد مراسمنا ىناك نبأ عودة شبكة المياه إلى منازل 

. المخيم بعد انقطاع دام لفترة طويمة
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 :لجان عمل أهلي
 حيث شارك "أحمىمخيمنا  _ أنظفمخيم "قام مكتب الخدمات لالتحاد المؤسسات بمشروع حممة 

مؤسسة بصمة االجتماعية والييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني )بيذا المشروع كال من 
. (وىيئة فمسطين الخيرية

 
 :لبنان

لميوم الرابع والعشرين عمى التوالي يواصل الالجئون الفمسطينيون من سوريا اعتصاميم المفتوح 
السياسة المتبعة من وكالة "في بيروت، احتجاجا عمى " األونروا"أمام مقر وكالة غوث الالجئين 
". الغوث في التعامل مع مطالبيم

وفي السياق عينو بحث ممثل حركة حماس في لبنان عمي بركة أوضاع الفمسطينيين الالجئين 
 طالب خالليا وفد "آن ديسمور" في لبنان السيدة األونروامن سورية مع المديرة العامة لوكالة 

حماس إدارة األونروا بتأمين مراكز إيواء لالجئين وتحسين الرعاية الصحية وزيادة اإلغاثة المادية 
والتموينية ليم ريثما تنتيي األزمة السورية، كما أكد الوفد عمى ضرورة اإلسراع في إعمار مخيم 

. نير البارد ومحاربة الفساد داخل الوكالة
 

: مصر
أورد مراسل مجموعة العمل خبر قيام عدد من الالجئين الفمسطينيين الميجرين من سورية في 

مصر بوقفة تضامنية مع أبناء مخيماتيم في سوريا، طالبوا فييا بتحييد المخيمات الفمسطينية عن 
يقاف القصف عمى المخيمات . الصراع الدائر في سورية وفك الحصار وا 

 
 ة في سوريالمخيمات الفلسطينيةتضامنية مع أبناء الوقفة ال
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