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 الجئ فلسطيني سوري فروا من الصراع الدائر في سورية إلى 5000"
 "مصر

 
 

 

 ضحيتان فلسطينيتان سقطتا في سورية .

 قصف على مخيمي خان الشيح والحسينية .

  استمرار انقطاع خدمات االنترنت والتيار الكهربائي عن مخيم
. اليرموك
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 :ضحايا
 .جراء القصف عمى بمدة زممكا بريف دمشق يوم أمس" إبراىيم الشيخ"ارتقاء  -
 قضى اثر إصابتو برصاص قناص بالقرب من حاجز السكة بمخيم "عزت درباس"ارتقاء  -

 .الحسينية
 

 مخيم خان الشيح
نقل مراسل مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية نبأ تجدد القصف عمى مخيم خان الشيح 

وسقوط عدد من القذائف استيدفت منطقة اإلسكان العسكري، ومحطة الوقود، ومنزل عمر 
شتيوي، والشارع العام، ومحيط جسر أبو عباس، كما سقطت قذيفتان عمى الطريق العام خمف 

. معيد المستقبل ومدرسة الجميل
وأشار المراسل أن أزمة في الحصول عمى رغيف الخبز يعانييا سكان مخيم خان الشيح بسبب 
توقف معظم األفران عن العمل منذ أكثر من عشرة أيام نتيجة التوتر األمني الحاصل ىناك، 
وعدم السماح بإدخال مادة الطحين من قبل القائمين عمى حاجز الجيش النظامي الواقع عمى 

الطريق الوحيد المؤدي لممخيم، ومن جية أخرى يشكو األىالي من استمرار انقطاع التيار 
. الكيربائي واالتصاالت لفترات طويمة

 
 آثار القصف على مخيم خان الشيح
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 مخيم الحسينية
 شيد سقوط عدد من القذائف طالت أماكن متفرقة الحسينيةذكر مراسل مجموعة العمل أن مخيم 

اقتصرت أضرارىا عمى الماديات، ومن الجانب اإلنساني ما زال الجيش النظامي يفرض حصارًا 
منذ "خانقًا لميوم الثالث عمى التوالي عمى مخيم الحسينية، وبحسب شيادة أحد سكان المخيم 

الصباح الباكر حاول األىالي وخاصة الموظفين والعمال الخروج إلى وظائفيم وأعماليم إال أنيم 
بأننا عندما حاولنا الخروج عن "، ويضيف "لم يستطيعوا ذلك بسبب إغالق كافة منافذ المخيم

طريق السكة كان لنا عناصر الجيش النظامي بالمرصاد فانيالوا عمينا بسيل من الشتائم 
واإلىانات ولم يسمحوا لنا بالخروج وأعادونا إلى داخل المخيم، وفي طريق عودتنا ُفتحت عمينا 

، "نيران القناصة فأصيب رجل كيل، حيث قضى نحبو نتيجة عدم توفر وسيمة لنقمو ومعالجتو
يشار أن مجموعات الجيش الحر كانت قد أخبرت سكان المخيم بأنو تم السيطرة عمى حاجز 

. السكة ولم يعد لمجيش النظامي أي تواجد فيو
ومن الجانب المعاشي يعاني مخيم الحسينية من نقص حاد في المواد الغذائية بسبب الحصار 

يسمحون لألىالي إال بإدخال كميات  المفروض عمييم من قبل عناصر الجيش النظامي الذين ال
. قميمة من الطعام تكفي ليوم واحد وعمى بطاقة العائمة حسب إفادة سكان المخيم

 
 مخيم اليرموك

بعد يومين من القصف العنيف عمى أحياء مخيم اليرموك ىدوء حذر يسود شوارعو وأزقتو، ترافق 
ذلك مع حركة دخول وخروج لألىالي بعد أن رفع الجيش النظامي الحصار لمدة ساعة واحدة 

 بالكامل منذ يومين، يشار بأنو تم قطع خدمة االنترنت عن معظم مناطق المخيم إغالقوفقط بعد 
.  ساعة50مع استمرار انقطاع التيار الكيربائي منذ أكثر من 

 
 آثار الدمار في شارع لوبية بمخيم اليرموك
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 :لجان عمل أهلي
أعمنت لجنة متابعة الميجرين الفمسطينيين في لبنان أنيا بصدد إقامة أيام خيرية لتوزيع مالبس 
صيفية لمعائالت الميجرة في جميع مناطق تواجدىم في لبنان، وأبدت االستعداد لقبول التبرع 

. بمالبس مستعممة أو جديدة في مقراتيا بكافة المخيمات والتجمعات الفمسطينية قي لبنان
 

 :اختطاف
من أبناء مخيم اليرموك فمسطينية الجنسية " عبير السيمي"أنباء تفيد عن اختطاف السيدة  -

من قبل المجان األمنية التابعة لمجيش النظامي في شارع نسرين بحي التضامن، يشار 
 . المختطفة أم لطفمينأن

 من أبناء مخيم العائدين في حمص عمى يد مجموعة "خمدون زيدان"اختطاف الشاب  -
 .مجيولة اليوية

 
 :مصر

أكد مساعد وزير الخارجية المصري السفير ناصر كامل بأن عدد الالجئين الفمسطينيين الذين 
الجئ، وأوضح بأن الحكومة المصرية أصدرت  (5000)وصموا إلى مصر قادمين من سوريا ىو 

قرارًا بأن يتمتع الالجئون الفمسطينيون من سوريا ذات المعاممة ويعاممون بنفس الوضع القانوني 
طاره الذي يتعامل مع - حسب تعبيره - لالجئين السوريين، ولكن المشكمة تتعمق بالقانون الدولي وا 

. الالجئ السوري والفمسطيني
 المنظمة المعنية بشؤون وأضاف بأن السمطات المصرية تصر عمى التعامل مع ىؤالء عبر

الشعب الفمسطيني لمحفاظ عمى كينونة ىذا الشعب، ونوه إلى أن ووزارة الخارجية المصرية بصدد 
التوصل إلى آلية مناسبة بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية في مصر واألونروا خارج اإلطار 

. التقميدي لتقديم المساعدات ليؤالء الالجئين
كما أشار مساعد الوزير إلى أن ىناك تواصاًل قائماً عمى مدار يومين مع سفير دولة فمسطين في 
القاىرة، ووكالة األونروا، باإلضافة إلى وكاالت األمم المتحدة العاممة في ىذا المجال، لحل ىذه 

 .المشكمة مع مراعاة أبعادىا السياسية واإلنسانية وتقديم الغوث والمعونة لالجئين الفمسطينيين
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