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ناشطون في مخيم اليرموك ال نستطيع نشر أخبار اليرموك خوفًا من "
 "(داعش)

 
 
 

 ثالثة فلسطينيين يقضون في سورية أحدهم تحت التعذيب في سجون النظام. 
  المزيريب لالجئين الفلسطينيين قصف عنيف بالبراميل المتفجرة يستهدف تجمع

 .جنوب سورية
  حول إعادة حركته " عباس زكي"موجة من التعليقات الغاضبة من تصريحات

 .لعالقاتها مع النظام السوري
  (500) منحة جامعية للطالب الفلسطينيين السوريين والسوريين المهجرين في لبنان. 
 ين الحلوة لبحث أوضاع اجتماع لألونروا مع الفصائل الفلسطينية في مخيم ع

 .فلسطينيي سورية
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 ضحايا
عامًا من سكان مخيم الرمل في الالذقية، تحت  (72" )أحمد حسونة"قضى الالجئ الفلسطيني 

التعذيب في السجون السورية، وذلك بعد اعتقال دام ألكثر من عامين، مما يرفع عدد الالجئين 
ضحية وذلك بحسب  (593)الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في المعتقالت السورية إلى 

 .ي سوريةاإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطيني

 
 أحمد حسونة

جراء اصابته برصاص قناص بالقرب من ساحة " بهاء أبو شقرة"فيما قضى الالجئ الفلسطيني 
الريجة، مما يرفع عدد الضحايا الذين قضوا من أبناء مخيم اليرموك منذ بداية األحداث في 

يم خان من أبناء مخ" مجد محمود"ضحية، كما قضى الالجئ الفلسطيني  (7992)سورية إلى 
 .دنون بريف دمشق إثر االشتباكات فيما لم يتسن للمجموعة توثيق مكان الحادث

 
 بهاء أبو شقرة
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 آخر التطورات
أكد عدد من الناشطين في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، لمجموعة العمل من أجل 

بتنظيم الدولة اإلسالمية فلسطينيي سورية، تعرضهم لتهديدات بالقتل من قبل عناصر ما يسمى 
 .داعش في حال قيامهم بتغطية تجاوزات عناصر التنظيم في اليرموك –

ومن جانبه أكد مراسلنا داخل المخيم أن العمل اإلعالمي داخل المخيم أصبح خطرًا جدًا مما دفع 
 .العشرات من الناشطين إلى مغادرته
ليتر من المازوت " 5999"من  بالسطو على أكثر" داعش"مشيرًا أن خبر قيام مجموعات 

المخصص لعمل مضخات مياه الشرب داخل المخيم قد أثار غضب التنظيم الذي قام بتهديد من 
 .تبقى من الناشطين داخل اليرموك الذين يشتبه بهم التنظيم بنقل األخبار

ب واآلخر يعتمد أسلوبين في التعامل مع الناشطين األول الترهي" داعش"فيما نّوه مراسلنا إلى أن 
 .الترغيب عبر محاولة شراء الذمم بالمساعدات تارة والمال تارة أخرى

نيسان الماضي بعد  –الجدير بالذكر أن تنظيم الدولة كان قد اقتحم مخيم اليرموك مطلع إبريل 
 .المتواجدين داخل المخيم" جبهة النصرة"تسهيالت قدمها له عناصر 

ية تجمع المزيريب في محافظة درعا جنوب سورية وعلى صعيد آخر استهدفت الطائرات الحرب
الذي يقطنه نحو ثمانية آالف وخمسمائة الجئًا فلسطينيًا بأربعة براميل متفجرة، ما أسفر عن 
سقوط ضحية واحدة على األقل وعدد من الجرحى باإلضافة إلى دمار هائل في المباني 

 .والممتلكات

 
 رةاستهداف تجمع المزيريب بالبراميل المتفج
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عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والتي " عباس زكي"وفي موضوع مختلف أثارت تصريحات 
أدلى بها، يوم أمس، إلحدى الوكاالت الفلسطينية حول عودة العالقات بين حركته والنظام 
السوري قريبًا، موجة من ردود األفعال والتعليقات الغاضبة في صفوف الالجئين الفلسطينيين 

 .السوريين
باعوا الفلسطينيين "فيقول أحد المعلقين 
 ، ويضيف آخر ."في سورية وتصالحوا

اآلن عرفنا أن سبب الزيارات المتكررة "
لوفد المنظمة إلى سورية كان العالقات 
والعقارات وليس تحييد المخيمات 

 ".واطالق سراح المعتقلين
بأنها تبيع "آخرون حركة فتح كما إتهم 

أبناءها وشهداءها في سورية الذين قتل 
 ".معظمهم على أيدي النظام السوري

، كما "أن قيادة فتح قدمت دماء الفلسطينيين السوريين قربانًا للنظام السوري"فيما اعتبر آخرون 
كيف "ن عليه بأسماء المخيمات الفلسطينية في سورية متهكمي" زكي"استهجن آخرون عدم معرفة 

التي تحدث عنها زكي في !!! اشبيبة والجابية "لتاجر أن ال يعرف بضاعته فأين هي مخيمات 
 .مقابلته ؟؟

منحة  (399)عن تقديم " الجمعية اللبنانية لدعم البحث العلمي"وباإلنتقال إلى لبنان فقد أعلنت 
ووضعت الجمعية عدة شروط ، 7972-7973جامعية للدراسة في جامعات لبنان، للعام الدراسي 

لقبول الطالب المتقدمين للمنحة وهي أن يكون الطالب سوريًا أو فلسطينيًا سوريًا مهجرًا إلى 
 .لبنان، وأن يكون الطالب حائزًا على بكالوريا معادلة من وزارة التعليم العالي في لبنان

" األونروا"وتشغيل الالجئين  وفي سياق ليس ببعد عقد المدير العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة
في لبنان ماتياس شمالي، أول أمس، اجتماعًا مع عدد من لجان فلسطينيي سورية وممثلين عن 
الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في مخيم عين الحلوة، وذلك بهدف البحث في أوضاع 

واطالع الفصائل الالجئين الفلسطينيين في لبنان وفلسطينيي سورية المهجرين إلى لبنان، 
الفلسطينية على ما تعانيه الوكالة من نقص مالي وتراجع خدماتها وسبل العمل على تخطي 

 .الوضع الحالي

 فتح عضو اللجنة المركزية لحركة" عباس زكي"
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وبدورها شددت الفصائل الفلسطينية على ضرورة تحمل وكالة األونروا مسؤولياتها الكاملة تجاه 
تعرضون له من مأساة الالجئين الفلسطينيين بشكل عام، وفلسطينيي سورية بشكل خاص لما ي

حقيقية جراء انعكاس تجليات الحرب الدائرة في سورية على أوضاعهم اإلنسانية واالقتصادية، 
وجددت الفصائل الفلسطينية ولجان العمل األهلي رفضها القرارات األخيرة التي اتخذتها والقاضية 

ا إتخذته األونروا من وم ،بقطع مساعدات بدل اإليواء عن فلسطينيي سورية المهجرين في لبنان
 .عائلة فلسطينية سورية 7799قطع المساعدات النقدية عن حوالي 

 
 ألونروا في مخيم عين الحلوةل المدير العاممن لقاء 

 5102/ حزيران ــ يونيو/ 4الالجئون الفلسطينيون في سورية احصاءات وأرقام حتى
الجئًا في  (79،202)منهم ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها 80  •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 2999)الجئًا في لبنان، ( 37599)األردن و
 .7973لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 72955)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

ضحية ( 593)معتقل و( 005)وثقتهم مجموعة العمل بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين ممن  •
 .قضوا تحت التعذيب في السجون السورية

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
( 720)يومًا، والماء لـ  (220)انقطاع الكهرباء منذ أكثر من و  على التوالي،( 290)لليوم 

 .ضحية( 722)، عدد ضحايا الحصار يومًا على التوالي
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 309)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 329)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 227)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 29)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 573)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .ة فيهااستمرار األزمات االقتصادي
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


