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قصف بالبراميل المتفجرة يستهدف مخيم اليرموك ويسفر عن وقوع "
 "ضحية واحدة على األقل وعدد من الجرحى

 

 
 

  قضاء خمسة الجئين فلسطينيين اثنان منهم تحت التعذيب 

  حالة توتر في مخيم السيدة زينب عقب مقتل عنصرين من المجموعات الموالية
 جار مع أحد أبناء المخيمشللنظام في 

 أبناء مخيم النيرب يحذرون من زّج مخيمهم في الصراع السوري 

 اعتقال أحد أبناء تجمع المزيريب أثناء سفره إلى تركيا 

  المدرسية لتوزيعها على مدارس لجنة فلسطينيي سوريا في لبنان تجهز الحقائب
 مخيم البداوي
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 ضحايا  
الجئين فلسطينيين يوم أمس في سوريا منهم في القصف واإلشتباكات وتحت التعذيب  5 قضى

سنة من أبناء مخيم خان  (81" )محمد بالونة"الالجئ  في سجون النظام السوري، حيث قضى
 (22" )أمـجد أبو خليفة"الالجئ و  الشيح تحت التعذيب، وذلك بعد اعتقال دام لحوالي ستة أيام،

عامًا الذي قضى في السجون السورية، بعد اعتقال دام ألكثر من ثالث سنوات، وهو من سكان 
جئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في حي البرامكة في دمشق، ُيشار أن عدد الال

 .ضحية حسب احصائيات مجموعة العمل" 222"سورية بلغ 
في حين قضى الالجئان اآلخران خالل مشاركتهم القتال في سوريا وهما من أبناء مخيم خان 

جراء " أشرف سميح صالح"حيث قضى الشاب  دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق،
ال في معارك الجيش السوري ضد مجموعات المعارضة المسلحة في القنيطرة، مشاركته القت

 .، والذي قضى جراءمشاركته في الصراع السوري"سلمان الشافعي"والالجئ 

 
 سلمان الشافعي

مما يرفع حصيلة من قضى من أبناء مخيم خان دنون منذ بداية اندالع الصراع في سورية إلى 
 .ضحية، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية (55)

من أبناء مخيم اليرموك جراء استهداف المخيم " تامر محمد  " فيما قضى الالجئ الفلسطيني
ضحية من أبناء مخيم اليرموك قضوا  8221بالبراميل المتفجرة، وكانت مجموعة العمل وثقت 

 .بمنذ بداية أحداث الحر 
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 آخر التطورات
شهد مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق مساء أمس موجة جديدة من القصف بالبراميل 

براميل متفجرة في أماكن  1المتفجرة، حيث سقط 
متفرقة من المخيم، ُعرف من المناطق شارع 

شارع الـ و  اليرموك الرئيسي بالقرب من فالفل طيبة،
قضاء  غربي شارع اليرموك، مما أسفر عن 85

 .وسقوط جرحى" تامر محمد" الالجئ الفلسطيني 
ويضم مخيم اليرموك المحاصر حتى اآلن آالف 
المدنيين، في ظل استمرار حصار الجيش النظامي 
ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم 

على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر  (128)
لى يومًا ع (518)يومًا، والماء لـ  (118)من 

التوالي، واستمرار سيطرة داعش والنصرة على 
 .من المخيم% 87حوالي 

أما في ريف العاصمة الجنوبي فاألنباء الواردة من مخيم السيدة زينب قد تقطع هدوءه النسبي، 
حيث أفادت أن مجموعات مسلحة موالية للنظام السوري في منطقة السيدة زينب بريف دمشق 

زينب لالجئين الفلسطينيين، وأن تلك العناصر تغلق الطرقات  الجنوبي، تحاصر مخيم السيدة
 .المؤدية إلى المخيم

 
 مخيم السيدة زينب
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يأتي ذلك بعد نشوب شجار بين شاب من المخيم مع أحد المقربين من تلك المجموعات في 
منطقة السيدة زينب، والذي أطلق بدوره النار على الشاب وأصابه إصابة خطيرة، مما دفع أحد 
إخوة الشاب المصاب إلى إطالق النار على دورية تابعة إلحدى المجموعات المسلحة الموالية 

 .وقتله عنصرين منهم
وأضافت تلك األنباء أن المجموعات المسلحة الموالية في تلك المنطقة تحشد عناصرها القتحام 

مجموعة العمل التأكد مخيم السيدة زينب لالجئين الفلسطينين واعتقال المطلوب لديها، ولم يتسن ل
 .من تلك األنباء من مصادر أخرى

 27882بحوالي  2785ويقدر عدد الالجئين الفلسطيين فيه وفق آخر إحصائية في تموز 
عائلة، ويجاوره منطقة السيدة زينب والتي تقطنها أغلبية  7282الجئ فلسطيني موزعين على 

 .موالية للنظام السوري
شابه نسبيًا لوضعه األمني مخيم السيدة زينب فقد حّذر أبناء وفي مخيم النيرب في حلب والم

المخيم من أن تصرفات الجيش السوري والمجموعات الموالية له من شأنها أن تزّج المخيم 
وبشكل مباشر في الصراع الدائر، حيث يشهد المخيم في اآلونة األخيرة حركة نشطة لمجموعة 

حالة استنفار لعناصره في المخيم وعقد اجتماعات بقيادة لواء القدس الموالية للنظام السوري من 
 .، في حين تمر دبابات للجيش السوري من المخيم باتجاه المطار"محمد السعيد"رئيسه المدعو 

ويعيش أبناء المخيم حالة قلق وخوف جراء تلك التحركات والحشود العسكرية التي يقوم بها 
يتداولها أبناء المخيم حول تجهيز الجيش السوري النظام في مطار النيرب، واإلشاعات التي 

ومواليه، لعملية عسكرية لمواجهة فصائل المعارضة المسلحة في منطقة الشيخ لطفي، الواقعة 
غرب مخيم النيرب وغرب مطار حلب الدولي والنيرب العسكري، والتي تشكل خطرًا كبيرًا على 

النظام السوري ومجموعات المعارضة  المنطقة، حيث تدور اشتباكات عنيفة فيها بين قوات
 .المسلحة

يذكر أن قرب مخيم النيرب من مطار النيرب جعل منه منطقة استراتيجية لطرفي الصراع في 
سوريا، مما شكل نقطة فاصلة وظهرًا يحمي النظام السوري ومواليه أمام فصائل المعارصة 

 .المسلحة
 

 معتقلين
خالد جمال " األمن السوري باعتقال الالجئ الفلسطينيقامت اللجان الشعبية التابعة لقوات 

عامًا، من أبناء تجمع المزيريب لالجئين الفلسطينيين، في منطقة اللجاة بين 57" زواوي
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محافظتي درعا والسويداء جنوب سوريا، أثناء سفره إلى تركيا، مما يرفع حصيلة معتقلي محافظة 
 .معتقالً  27درعا من الالجئين الفلسطينيين إلى 

 
 أهليلجان عمل 

قامت اللجنة الطالبية في لجنة فلسطينيي سورية في لبنان بتجهيز الحقائب المدرسية وأكياس 
الطالبات الفلسطينيين السوريين في مدارس االنروا في و  القرطاسية ليتم توزيعها على الطالب

 .مخيم البداوي بمدينة طرابلس شمال لبنان

 
بلجنة فلسطينيي سوريا في لبنان قد زارت مدارس وكالة االونروا في وكانت لجنة العمل الطالبي 

مخيم البداوي، وذلك لالطالع على أوضاع الطالب الفلسطينيين السوريين، وجمع قاعدة بيانات 
كاملة عن الطالب وتعدادهم في كل مرحلة من مراحل التعليم، حيث بلغ عدد طالب فلسطينيي 

 :طالبًا وطالبة موزعين على المدارس التالية 557سورية في مخيم البداوي حوالي 
 .طالب 263 (ذكور)مدرسة مجدو للتعليم األساسي واإلعدادي  -
 .طالبة 227 (اناث)اإلعدادي و  مدرسة المزار للتعليم األساسي -
 .طالب 82 (ذكور)مدرسة كوكب للتعليم األساسي  -
 .طالبة 88 (اناث)مدرسة بطوف للتعليم االبتدائي  -
 .طالبةو  طالب 9 (منهاج فرنسي)المجدل للتعليم األساسي مدرسة  -
 .طالب وطالبة 25ثانوية الناصرة  -
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 5102/ أكتوبر  -تشرين األول / 6فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في  (250777)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15,500) •

" األونروا"وذلك وفق احصائيات وكالة  ،الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر (7777)لبنان، 
 .2785لغاية يوليو 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (57)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

 (518)يومًا، والماء لـ  (118)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (128)لليوم 
 .ضحية (812)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (711)

يومًا بعد سيطرة مجموعات  (111)الي عنه منذ حوالي نزوح جميع األه: مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%87)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (555)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : خان الشيحمخيم  •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


