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وتشديد أمني يفرضه ..ثالث ضحايا فلسطينيين يقضون في سورية"
 "م السوري على مخيم العائدين بحمصالنظا

 

 
 

  حملة إلزالة الركام واألنقاض في مخيم اليرموك 

 باحتجاز والده بعد اعتقالهما في  األمن السوري يفرج عن طفل فلسطيني ويستمر
 مطار القامشلي قبل أيام

  توزيع حقائب مدرسية على طالب فلسطينيي سورية في مخيمي شاتيال وبرج
 البراجنة

  حماس تنفي االتهامات الموجهة لها بالتدخل في الشأن السوري وتؤكد أن معركتها
 الوحيدة مع االحتالل
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 ضحايا
 :اع الدائر في سورية، الضحايا همقضوا يوم أمس جراء استمرار الصر ثالث ضحايا فلسطينيين 

من أبناء مخيم اليرموك قضى جراء تعرضه لرصاصة قناص " سعيد شريتح''لالجئ الفلسطيني ا
 .أثناء تواجده في شارع فلسطين

 
 سعيد شريتح

مشاركتهما القتال خالل  "عالء أسعد"، و"رائد يوسف"ضى كل من الالجئين الفلسطينيين فيما ق
 .إلى جانب قوات الجيش واألمن السوري، وهما من أبناء مخيم جرمانا بريف دمشق

 
 آخر التطورات

شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق حالة من الهدوء الحذر يوم أمس بعد أن 
أدى إلى سقوط براميل متفجرة استهدفت أماكن متفرقة منه، مما  9تعرض ليل أول أمس لسقوط 

ضحية وعدد من الجرحى، وأحدث دمارًا كبيرًا بالمنازل والشوارع، إلى ذلك قضى الالجئ 
من أبناء المخيم نتيجة تعرضه لرصاصة قناص أثناء تواجده في " سعيد شريتح''الفلسطيني 

نقاض الهيئات اإلغاثية المتبقية في المخيم بإزالة الردم واألو  شارع فلسطين، فيما قام األهالي
الناجمة عن القصف الذي استهدف المخيم، يأتي ذلك في وقت يستمر فيه حصار الجيش 

على التوالي، وانقطاع الكهرباء ( 828)النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم 
يومًا على التوالي، واستمرار سيطرة داعش والنصرة ( 888)يومًا، والماء لـ ( 898)منذ أكثر من 

 .من المخيم% 07حوالي على 
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 في مخيم اليرموكإزالة الردم واألنقاض 

في غضون ذلك ال يزال سكان مخيم العائدين بحمص يعانون من مضايقات كبيرة من قبل 
حسب احصائيات  087األمن السوري، في وقت وصل فيه عدد المعتقلين من أبناء المخيم إلى 

 .مجموعة العمل ما يزال مصيرهم مجهوالً 
يعيش المخيم الذي يسيطر عليه الجيش النظامي تحت تشديد أمني مكثف وغير مسبوق، حيث 

حتى أن سكانه باتوا يشعرون بأنهم في معتقل أو سجن كبير، حيث قامت السلطات السورية، 
، ببناء وتركيب سور حديدي يفصل بين أحياء مخيم  2702/ يونيو  –حزيران / 20يوم 

مما ضاعف من .مجاورة له، دون أي ممرات خدمية بين الجانبينالعائدين في حمص واألحياء ال
 .معاناتهم االقتصادية وانعكس سلبًا على أوضاعهم المعيشية

 
 مخيم العائدين في حمص

وابنه " أحمد خالد طحيمر" وفي سياق مختلف اعتقلت األجهزة األمنية السوري الالجئ الفلسطيني
البالغ من العمر سبع سنوات من مطار القامشلي، وذلك خالل محاولتهما الوصول إلى " محمد"
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تركيا، وتم تحويلهما الى أحد األفرع األمنية في دمشق، إلى ذلك قام األمن السوري باالتصال 
عن مصير زوجها أجابها بزوجة المعتقل الطحيمر وأبلغها بأن تأتي لتأخذ ولدها، وعند سؤالها 

 ."انسي أنه لك زوج وال تسألي عنه أبداً "عنصر األمن 
ُيشار أن شهادات مفرج عنهم من السجون السورية، أكدت وجود أطفال ورضع وأمهات وكبار 

 .معتقاًل فلسطينياً  908في السن من الالجئين الفلسطينيين، فيما وثقت مجموعة العمل 
 

 حماس
صحفيًا نفت فيه االتهامات الموجهة لها بالتدخل بالشأن السوري  أصدرت حركة حماس بياناً 

الداخلي، حيث جاءت تلك االتهامات بعد أن بثت القناة الفضائية السورية يوم الجمعة 
، مقابلة مع القيادي في أكناف بيت المقدس مأمون الجالودي أبو جعفر، والذي 2/07/2702

يلدا من قبل عناصر حاجز النظام السوري، والتي  -كان قد اعتقل مؤخرًا على حاجز بيت سحم 
 .اعترف خاللها بعالقته بحركة حماس
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وبدورها شددت حركة حماس في بيانها الذي وصل نسخة منه لمجموعة العمل على موقفها 
الثابت بعدم التدخل في الشأن الداخلي ألي دولة بما فيها سورية، وجددت تأكيدها أن ال عالقة 

، وسبق أن أكدت وأعلمت مختلف األطراف ذات الشأن (أكناف بيت المقدس)يسّمى لها بما 
بذلك، وأشار البيان أن الحركة ال معركة لها في سوريا، أو أي بلد آخر، وأن معركتها ضد 
االحتالل، وأن هدفها كان وال يزال تحرير أرض فلسطين وتحقيق الحرية والعودة للشعب 

قامة دولته ال  .مستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدسالفلسطيني، وا 
األقوال التي أدلى بها الجالودي قد جرى انتزاعها تحت و  واعتبرت حركة حماس أن االعترافات

التهديد والتعذيب، الذي ال تخفى طبيعته على أحد، ودعت حركة حماس في ختام بيانها جميع 
الفلسطينية وفي مقدمتها مخيم اليرموك من  األطراف المعنية داخل سورية إلى تحييد المخيمات

 .األحداث الجارية، متمنية لسـورية وشعبها العربي األصيـل األمن والهدوء واالستقرار
 

 لبنان
حقيبة مدرسية ُمجهزة  288قامت اللجنة الطالبية في لجنة فلسطينيي سورية في لبنان بتوزيع 

الفلسطينيين السوريين بمخيمي شاتيال وبرج للطالب " القرطاسية "بكافة األدوات المدرسية 
الجدير بالتنويه أن لجنة فلسطينيي سوريا في لبنان لجنة تقوم على خدمة .البراجنة في بيروت

الالجئين الفلسطينيين من مخيمات سورية إلى لبنان وتهدف إلى تسليط الضوء على معاناتهم 
 .ومأساتهم ومد يد العون والمساعدة لهم
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 5102/ أكتوبر  -تشرين األول / 7سورية إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 025777)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 025277) •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0777)لبنان، 
 .2702لغاية يوليو 

 .جئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرةألف ال( 80)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 888)يومًا، والماء لـ ( 898)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 828)لليوم 
 .ضحية( 082)حصار يومًا على التوالي، عدد ضحايا ال

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 089)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 897)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 07)ه ودمار حوالي أيام النقطاع المياه عن( 280)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 : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


