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من الضحايا % 24نحو : مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"
"الفلسطينيين قضوا في سورية بسبب القصف المباشر

 
 
 
 

 فلسطيني قضى في سورية يوم أمس. 

  اليرموك اتهامات متبادلة واستمرار الحصار المشدد عليهمخيم. 

 قصف على محيط مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق. 

  أهالي مخيم السبينة يطالبون بالعودة إلى مخيمهم الذي يسيطر عليه

 .الجيش النظامي منذ نوفمبرالماضي
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 ضحايا
بحلب، قضى إثر اإلشتباكات في محيط من أهالي مخيم النيرب " محمود كامل قاسم" -

 .المقرب من الجيش السوري النظامي" لواء القدس"حلب، ويشار أنه أحد مقاتلي 
 

 احصائيات
أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن أعمال القصف هي المتسبب الرئيس في 

وعة مطلع الشهر وقوع الضحايا الفلسطينيين في سورية، حيث أشارت إحصائيات نشرتها المجم
الجئًا " 078"الجاري عن الضحايا الفلسطينيين في سورية حتى نهاية فبراير الماضي إلى أن 

فلسطينيًا بسبب " 384"فيما جاءت اإلشتباكات بالمرتبة الثانية حيث قضى  ،قضوا بسبب القصف
طينيين في االشتباكات المسلحة، كما كان الموت قنصًا السبب الثالث في سقوط الضحايا الفلس

 "374"قنصًا، أما عن بقية األسباب فقد أشارت االحصائيات إلى أن " 737"سورية حيث قضى 
" 03"فلسطينياً قضوا نتيجة نقص الغذاء والرعاية الطبية بسبب الحصار على مخيم اليرموك، و

" 43"و، ..(. ،حرق ،أزمات صحية ،ذبح اغتيال،)ألسباب أخرى " 43"و الجئًا أعدموا ميدانيًا،
الجئًا قضوا إثر " 44"قضوا ألسباب غير معلومة حيث وثقت حالة الوفاة دون التفاصيل، و

، (اإلسرائيلي)الجئًا قضوا برصاص االحتالل " 77"الجئًا قضوا بعد خطفهم، و" 48"التفجيرات، و
 .الجئًا قضوا غرقاً " 72"و

" 7803"الشهر الجاري، ويشار إلى أن المجموعة وثقت في احصائياتها التي نشرتها مطلع 
 .ضحية فلسطينية قضت حتى نهاية فبراير الماضي بسبب األحداث الدائرة في سورية
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 مخيم اليرموك
حالة من التشاؤوم تخييم على مخيم اليرموك فيما يتعلق بموضوع المصالحة حيث ال يزال 
الحصار المشدد المفروض على مخيم اليرموك منذ أكثر من ثمانية أشهر مستمرًا في ظل تبادل 

عضو اللجنة التنفيذية " زكريا األغا"االتهامات حول المسؤولية عن توقف المصالحة، حيث اعتبر 
أن عودة المجموعات المسلحة لمخيم "التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون الالجئين، لمنظمة 

اليرموك وعدم التزامها بما تم االتفاق عليه مع اللجنة الميدانية للفصائل الفلسطينية وفق ما ورد 
لى مربع الصراع والحصار ، في مبادرة منظمة التحرير الفلسطينية أعاد المخيم إلى نقطة الصفر وا 

 ."المخيم بكارثة إنسانية جديدةوعرقلة دخول المساعدات االغاثية ألهالي المخيم مما يهدد 
وفي ظل االتهامات المتبادلة ال تزال معاناة األهالي مستمرة حيث نفدت جميع المواد التموينية 
والصحية من داخل المخيم، فيما يعاني المشفى الوحيد داخل المخيم من نقص حاد باألدوية 

 .واألطباء
 

 مخيم خان الشيح
تعرضت المناطق المحيطة بمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين صباح أمس لقصف بالبراميل 
المتفجرة في حين سادت المخيم حالة من الهدوء النسبي حيث شهدت شوارعه حركة طبيعية، فيما 

عظم الطرق الواصلة بين ال تزال المعاناة االقتصادية ألهالي المخيم مستمرة خاصة مع إغالق م
 .المخيم ومركز المدينة بسبب استمرار اإلشتباكات في محيط المخيم

 
 قدسيا

تم يوم أمس إعادة فتح الطريق الواصل بين بلدة قدسيا ومركز المدينة، وذلك بعد إغالقه منذ 
حوالي خمسة عشر يومًا، كما دخلت صباح األمس إحدى الشاحنات المحملة بمادة الطحين إلى 
بلدة قدسيا، ويشار أن بلدة قدسيا تستقبل المئات من العائالت الفلسطينية التي نزحت عن 

 .مخيماتها بسبب القصف والحصار
 

 مخيم السبينة
أهالي مخيم السبينة يناشدون السلطات السورية السماح لهم بالعودة إلى بيوتهم التي خرجوا منها 

ي ومجموعات من الجيش الحر وذلك منذ السابع إثر إشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش النظام
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تشرين الثاني الماضي، حيث يعاني األهالي منذ تلك الفترة صعوبات متعددة  –من نوفمبر 
 .متعلقة بتأمين السكن إضافة إلى غالء المعيشة

 
 حمص –مخيم العائدين 

، في حين حالة من الهدوء يعيشها مخيم العائدين بحمص، حيث يشهد حركة طبيعية لألهالي
يجارات  تتركز معاناة السكان على الجانب االقتصادي، خاصة مع غالء أسعار المواد التموينية وا 
المنازل، ويذكر أن المخيم يستقبل العشرات من العائالت الفلسطينية التي أجبرت على النزوح عن 

 .مخيماتها بسبب أعمال القصف والحصار
 

 لجان عمل أهلي
للمرأة، قام الهالل األحمر الفلسطيني في مخيم اليرموك بتكريم منتسبيه من بمناسبة اليوم العالمي 

 .النساء، حيث أقيم التكريم يوم أمس في مشفى فلسطين بمخيم اليرموك

 
 الهالل األحمر الفلسطيني في مخيم اليرموكتكريم العامالت في من 


