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قصف يستهدف مخيم جرمانا، والجئ فلسطيني يقضي تحت التعذيب في سجون "
 "األمن السوري

 
 
 

 

 فلسطينيان قضيا يوم أمس في سورية. 

  التأخيراألمن العام اللبناني يعفي الالجئين الفلسطينيين السوريين من غرامات. 
  مؤتمر فلسطينيي أوروبا يخصص ورشة عمل لمناقشة أوضاع فلسطينيي

 .سورية
  مؤسسة شاهد الحقوقية تناشد الحكومة اللبنانية السماح للطالب الفلسطينيين

 .السوريين االلتحاق باالمتحانات الرسمية

 استمرار الحصار المشدد المفروض على مخيم اليرموك. 
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 ضحايا 
من أبناء مخيم " وسيم أبو زينة"ان قضيا في سورية أحدهما تحت التعذيب، حيث قضى نيفلسطي

اليرموك تحت التعذيب في سجون األمن السوري، ويشار أنه مهندس معلوماتية اعتقل من داخل 
من أبناء مخيم النيرب أحد " حسين نصر علي"حرم كلية الهندسة المعلوماتية بدمشق، فيما قضى 

 .دس المحسوب على النظام السوري إثر اإلشتباكات في حلبأعضاء لواء الق
 

 التطورات الميدانية
قصف بعدد من قذائف الهاون استهدف مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، يوم 
أمس، حيث سقطت حوالي ستة قذائف على مناطق متفرقة منه، تزامن ذلك مع نداءات أطلقتها 

هالي الالتزام بمنازلهم والنزول إلى الطوابق السفلى، بسبب استمرار مساجد المخيم تدعو فيها األ
سقوط القذائف، وفي حلب شهد مخيم النيرب في حلب تشييع عدد من الضحايا الذين قضوا يوم 
أمس خالل الاشتباكات في منطقة الليرمون بحلب، ويشار أنهم من أعضاء لواء القدس 

ه وقبل وصول الجثامين إلى المخيم تعرض موكب المحسوب على النظام السوري، ويذكر أن
 .الضحايا إلطالق نار أدى إلى إصابة أحد أعضاء لواء القدس في رأسه

 
 تشييع ضحايا اشتباكات منطقة الليرمون بحلب

 
على إعفاء " عباس ابراهيم"أما في لبنان فقد وافق يوم أمس مدير األمن العام اللبناني اللواء 

حيث أتى القرار بعد اجتماع  ،السورية المغادرة من غرامة التأخير السنوية العائالت الفلسطينية
عقدته القيادة السياسية الموحدة لفلسطينيي لبنان يوم أمس، وفي سياق متصل أطلقت المؤسسة 
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مناشدة عاجلة لمجلس الوزراء اللبناني بخصوص منح طلبات  "شاهد"الفلسطينية لحقوق اإلنسان 
لرسمية للطالب الفلسطينيين المهجرين من سورية، وذلك في بيان وصل ترشيح لالمتحانات ا

بأنها تلقت مجموعة من اإلتصالات والشكاوى من " شاهد"لمجموعة العمل نسخة منه حيث أكدت 
الطالب الفلسطينيين المهجرين من سوريا والذين التحقوا بمدارس األونروا أو المدارس الرسمية 

أنهم من المتقدمين للشهادات الرسمية المتوسطة والثانوية في لبنان والخاصة في لبنان، مفادها 
وأن المناطق التربوية رفضت استالم طلبات ترشيحهم  3102/3102للعام الدراسي الحالي 

لإلمتحانات الرسمية لهذا العام والتي كان آخر موعد لاستالم الطلبات بهذا الخصوص شهر آذار 
3102. 

 
 دولي 

التحضيرية لمؤتمر فلسطينيي أوروبا الثاني عشر، والمنعقد في العاصمة الفرنسية أعلنت اللجنة 
عن تخصيصها قاعة لعقد ورشة عمل خاصة بأوضاع  3102أيار مايو  2باريس بتاريخ 

فلسطينيي سورية داخل وخارج سورية، فيما وّجهت اللجنة التحضيرية الدعوة لكافة أبناء 
لقارة األوربية إلى المساهمة في تلك الورشة، كما دعت اللجنة فلسطينيي سورية ممن وصلوا إلى ا

 .كافة الهيئات والمؤسسات واألشخاص المهتمين بهذه القضية للمشاركة إلغناء هذا النشاط
 

 الوضع المعيشي
حالة من الهدوء شهدها مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، تزامنت مع استمرار 

وض على مخيم اليرموك للشهر التاسع على التوالي، مما أدى إلى توقف الحصار المشدد المفر 
معظم مشافي ومخابز المخيم عن العمل وذلك بسبب منع حواجز الجيش النظامي ومجموعات 

القيادة العامة لدخول المواد الغذائية والطبية إلى داخل المخيم، أما في  –من الجبهة الشعبية 
رمانا حالة من التوتر وذلك بسبب القصف المتكرر الذي ريف دمشق فيعيش أهالي مخيم ج

استهدفه والمناطق المحيطة به، وفي الالذقية يعاني أهالي مخيم الرمل لالجئين الفلسطينيين من 
أزمات إقتصادية متعددة أبرزها ارتفاع األسعار وانتشار البطالة في صفوف أبنائه وغالء إيجارات 

 .المنازل


