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تسريبات حول نية السلطات اللبنانية منع دخول الفلسطينيين إلى لبنان، "
" وقصف على مخيم خان الشيح

 
 
 

 شهداء فلسطينيين في سوريةأربعة  .

 قصف على مخيمات خان الشيح والحسينية والسبينة .

 استمرار الحصار على مخيم اليرموك .

 انقطاع جميع وسائل االتصال عن مخيم العائدين بحمص .

 اعتصام للنازحين الفلسطينيين من سوريا في مخيم شاتيال. 
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 :شهداء
من أبناء شارع فمسطين في مخيم اليرموك فمسطيني الجنسية، " محمد بشير بقمة" الشييد -

 . أشير6استشيد في سجون األمن السوري بعد اعتقال دام ألكثر من 
من أبناء مخيم خان الشيح فمسطينية الجنسية، استشيدت متأثرة " شمسية يوسف" الشييدة -

 .بجراحيا جراء سقوط قذيفة بالقرب من جامع الرضا في شارع صيدلية األحمد
فمسطينية الجنسية من سكان مخيم خان الشيح، استشيدت جراء " بشيرة شياب"الشييدة  -

 .سقوط قذيفة بالقرب من جامع الرضا في شارع صيدلية األحمد
 أصيبفمسطيني الجنسية، استشيد متأثرًا بجراح  ( عاماً 65)" حسن أحمد الباش "الشييد  -

 . اثر القصف عمى منزلو في مخيم اليرموكأسابيعبيا قبل عدة 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباش أحمد حسن     الشهيد المصري نور محمدالشهيد 
 

 مخيم خان الشيح
تعرض مخيم خان الشيح لمقصف وسقوط أكثر من ست قذائف عمى " مجموعة العمل"أكد مراسل 

مناطق متفرقة منو، حيث ُسجل سقوط قذيفة خمف صيدلية رافع خميس، بين جامع الرضا وشارع 
، وأوقعت عدد من الجرحى، كما "بشيرة شياب"، و"شمسية يوسف"الثانوية أدت إلى استشياد 

سقطت قذيفة أخرى خمف فرن المنصور واقتصرت الخسائر فييا عمى الماديات فقط، وقذيفة 
 مساًء 10:30سقطت قرب التربة الغربية وقذيفتان قرب جسر أبو أمين الوىيبي، أما في الساعة 

 مادية بالمكان، أضرار مالك فتحي جميل وخمفت أبوسقطت ثالث قذائف األولى عمى منزل 
 نبيل الخرس، أما القذيفة الثالثة فسقطت عمى منزل أبو عاطف الكمح مما أبووالثانية عمى منزل 
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 إنفجارات سقوط شييدة ميجرة وسقوط عدد من الجرحى تزامن ذلك مع سماع أصوات إلى أدى
قوية سمع دوييا في كافة أنحاء المخيم وحدوث اشتباكات عنيفة باألسمحة الخفيفة والمتوسطة بين 
مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي، ونوه المراسل أن الدائرة التعميمية لألونروا أعمنت عن 

 بسبب 2013 \3 \ 10توقف الدوام الرسمي لممدارس التابعة ليا في مخيم خان الشيح يوم األحد 
التوتر األمني فيو، أما من الجانب المعيشي ال زال سكان المخيم يعانون من استمرار انقطاع 

 .التيار الكيربائي و االتصاالت بكافة أنواعيا األرضية والخموي وخدمة االنترنت عنو أليام عديدة
مخيم الحسينية 
بأن حالة من الخوف واليمع سادت لدى أىالي مخيم الحسينية " مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 

بسبب سقوط عدد من القذائف عِمى منطقو المشروع و سوق الخضرة أسفرت عن إصابة طفل 
بجروح خطيرة، ومن جانب آخر ال يزال سكان المخيم يعانون من شح المواد الغذائية والطحين 

 عمى 102والغاز والمحوم بسبب إحكام الحصار المفروض عميو من قبل الجيش النظامي لميوم 
. التوالي

 مخيم اليرموك
نقاًل عن مراسمنا ىدوء حذر يشيده المخيم، وتحميق لمطيران الحربي في سمائو، وسماع أصوات 
قصف عنيف عمى المناطق المجاورة لو، ترافق ذلك مع اشتباكات بين مجموعات الجيش الحر 

والجيش النظامي بالقرب من بمدية اليرموك في شارع فمسطين، وأضاف المراسل بأن شاب 
أصيب برصاص قناص وىو يقود دراجتو اليوائية عمى شارع اليرموك مقابل فروج كرم قبل صالة 

المغرب لم يتسن معرفة ىويتو، ومن جية أخرى مازال سكان المخيم يشتكون من استمرار 
الحصار المفروض من قبل الجيش النظامي والذي يمنع بموجبو إدخال المواد الغذائية والخضار 

. و المواد الطبية و المحروقات
 مخيم سبينة

شيد مخيم سبينة انقطاعًا لمتيار الكيربائي نتيجة االشتباكات العنيفة وسقوط العديد من القذائف 
. بالقرب منو أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى

 مخيم حندرات
في جولة ميدانية لمراسل مجموعة العمل في مخيم حندرات بحمب أشار أن حالة من اليدوء 
النسبي يعيشو سكان المخيم الذين يعانون من شح المواد الغذائية والتدفئة والطحين وغالء 

األسعار وجشع تجار الحروب، حيث قام بعض أصحاب المخابز في المخيم بتقميص حجم 
 ليرة سورية، ونوه المراسل بأن وكالة غوث و 100رغيف الخبز ورفع سعر ربطة الخبز إلى 

قامت بتوزيع بعض المساعدات الغذائية عمى أىالي  (األونروا)تشغيل الالجئين الفمسطينيين 
. المخيم
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 /حمص/مخيم العائدين 
أفاد مراسمنا في مخيم العائدين بحمص، أن جميع وسائل االتصال من خطوط أرضية وشبكات 
موبايل و انترنت قد انقطعت بالمخيم منذ عصر أول أمس، واستمر ىذا االنقطاع حتى ساعة 

. إعداد التقرير
 مخيم السيدة زينب

بأن سكان مخيم السيدة زينب، ما زالوا يعانون من نقص حاد بالوقود، " أكد مراسل مجموعة العمل
والمحروقات بشكل عام، إضافة الستمرار أزمة الخبز، واستمرار انقطاع التيار الكيربائي والماء و 

. االتصاالت لفترات طويمة حالو حال العديد من المناطق في سورية
 مخيم جرمانا

يعاني سكان مخيم جرمانا من نقص حاد في المواد الغذائية والتدفئة و انقطاع التيار الكيربائي 
إن " لساعات طويمة، وغالء في األسعار، و قد نقل مراسل مجموعة العمل عن أحد سكان المخيم
تفاقم األوضاع في المخيم سببو انعكاس تجميات الصراع الدائر في سورية من جية، وتزايد 

الكثافة السكانية في المخيم من جية أخرى خاصة بعد نزوح العديد من سكان المناطق المحيطة 
 ".بو نتيجة تدىور األوضاع األمنية لدييم

 مخيم خان دنون
يشيد مخيم خان دنون منذ بدء األزمة في سورية حركة طبيعة وىدوء نسبي تخممو بعض 

المنغصات التي سببت القمق ألىالي المخيم، إال أن مخيم خان دنون مثمو مثل باقي المخيمات 
الفمسطينية احتضن الكثير من الميجريين من المناطق المنكوبة، وفتح ليم البيوت والجوامع 

والمدارس وقدم ليم المعونات الطبية والغذائية وكل مستمزمات الراحة، وحسب ما أفاد مراسمنا في 
مخيم خان دنون أن عدد الوافدين إلى المخيم من المناطق المجاورة والقاطنين فيو بمغ اليوم 

 نسمة تقريبًا، وىم يعانون نقص في المواد التموينية ووقود التدفئة وحميب األطفال، 12000
وصعوبة في الحصول عمى الخبز، يشار أن سكان المخيم يعانون أيضًا من غالء في األسعار 

. وتدىور في الحالة المادية بسبب انتشار البطالة نتيجة األزمة السورية
 

 :مجموعة العمل
وردت عدة رسائل لمجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية من الجئين فمسطينيين وصموا من 

سورية إلى لبنان، عبروا فييا عن استيائيم من سوء المعاممة التي يتعرضون ليا عند المعابر 
الحدودية أو في الدوائر الرسمية أثناء المراجعات، كما تمقت المجموعة من مصدر خاص نية 
األمن العام المبناني اتخاذ قرار بمنع الفمسطينيين من سورية دخول األراضي المبنانية، وتحذر 
المجموعة أن مثل ىذا اإلجراء من شأنو أن يفاقم من معاناة الالجئين الفمسطينيين في سورية 

. فضاًل عما يعانونو أصاًل من معاممة تمييزية في لبنان
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 :لبنان

نّظمت لجنة النازحين الفمسطينيين من سوريا أمس اعتصامًا في مخيم شاتيال، طالبت فيو ببدل 
إلى وضع خطة طوارئ وتأمين « األونروا»إيواء أو تأمين منازل لإليواء، كما دعا المعتصمون 

معاممة "كما طالبوا الدولة المبنانية بـ . «االستشفاء الكامل ليم، إضافة إلى تأمين مواد إعاشية
". النازحين الفمسطينيين مثل النازحين السوريين 
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