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وقصف بالبراميل المتفجرة ..الجئًا فلسطينيًا قضوا تحت التعذيب 227"
 "على مخيم درعا

 
 

 

 ثالثة الجئٌن فلسطٌنٌٌن ٌقضون تحت التعذٌب بٌنهم شقٌقان. 

 اندالع اشتباكات فً مخٌم الٌرموك ٌؤدي إلى توقف توزٌع المساعدات الغذائٌة .

  المجلس المحلً ٌناشد كافة األطراف المعنٌة العمل على تخفٌف معاناة أبناء
. مخٌم الٌرموك

  فً " األونروا"األمن السوري وعناصر لواء القدس ٌعتقالن أحد مدرسً وكالة
. مخٌم النٌرب

  وجهاء مخٌم الحسٌنٌة ٌطالبون الدولة السورٌة بفتح الطرٌق لعودتهم إلى

 .مخٌمهم

 إعتقال شابٌن من أبناء مخٌم العائدٌن بحمص. 

 المؤسسات والهٌئات اإلغاثٌة تستمر بتقدٌم الخدمات ألهالً مخٌم الٌرموك. 

 

 استهداف مخيم درعا بالبراميل المتفجرة
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 ضحايا
من سكان مخيم اليرموك شارع حيفا تحت " شاىر وتيسير فضيل شحادة"قضى كل من األخوين 

. التعذيب في سجون النظام السوري

 
" شاهر وتيسير فضيل شحادة"األخوين 

من أبناء مخيم العائدين في حمص تحت التعذيب  (  اماً 30)" محمد محمود سمور"كما قضى 
في سجون النظام السوري بعد ا تقال دام ألكثر من خمسة أشير لترتفع حصيمة الذين قضوا في 

,  الجئ موثقين باألسماء لدى مجمو ة العمل227سجون النظام السوري من الفمسطينيين إلى 
 .ىو اإلبن الوحيد لعائمتو التي تعود جذورىا إلى قرية ترشيحا في فمسطين" محمد سمور"يذكر أن 

 الجئًا فمسطينيًا, 221قد كشفت أن « مجمو ة العمل من أجل فمسطينيي سوريا»إلى ذلك كانت 
 2011مارس – قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري, منذ بدء األحداث في آذار 

آب الحالي ستة الجئين  – , فيما قضى خالل شير أغسطس2014يوليو - حتى نياية تموز 
 . ضحية227فمسطينيين تحت التعذيب, ليرتفع بذلك العدد إلى 

 
 آخر التطورات

تعرض مخيم در ا لالجئين الفمسطينيين جنوب سورية لمقصف بالبراميل المتفجرة األمر الذي 
أحدث دمارًا ىائاًل في منازل األىالي, فيما ال يزال سكانو يعانون من أزمة في تأمين مياه الشرب 

لميوم العاشر  مى التوالي مما اضطرىم لممخاطرة بحياتيم من أجل جمب المياه من المناطق 
 .المجاورة لممخيم, كما يشتكون من نقص حاد بالخدمات الصحية والمواد الغذائية
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فيما شيد مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين جنوب دمشق اندالع اشتباكات  نيفة بين مسمحي 
وفتح االنتفاضة من جية والكتائب المسمحة داخل اليرموك من  (العامة_القيادة)الجبية الشعبية

جية ثانية أثناء توزيع المسا دات الغذائية  مى أىالي المخيم المحاصرين منذ أكثر من  ام, 
أسفرت  ن سقوط ضحية برصاص قناص, وأدت إلى توقف توزيع الطرود اإلغاثية, إلى ذلك 

 (العامة– القيادة )أكد شيود  يان بأن االشتباكات اندلعت بين  ناصر من الجبية الشعبية 
. و ناصر حركة فتح اإلنتفاضة, المتان نفتا وقوع اي إشتباكات بينيما

 
 لحظة اندالع اإلشتباكات في مخيم اليرموك

 من الشير الحالي بين نفس األطراف نجم  نيا سقوط 5/8يشار أن اشتباكات مماثمة جرت يوم 
" كاممة محمد حسن"و (العامة – القيادة)أحد  ناصر الجبية الشعبية " رائد درباس" ضحيتين ىما 

صابة  دد من المدنيين ممن كانوا بإنتظار استالم المعونات الغذائية  .وا 
وفي سياق متصل ناشد المجمس المحمي في مخيم اليرموك في بيان لو جميع المعنيين و مى 
رأسيم سفارة دولة فمسطين في سورية والييئة العامة لالجئين الفمسطينيين العرب ووكالة غوث 

العمل  مى تخفيف معاناة أبناء المخيم المحاصرين منذ " األونروا"وتشغيل الالجئين الفمسطينيين
أكثر من  ام وضرورة إدخال المواد األساسية إليو, كما شدد البيان  مى ضرورة إدخال 

المحروقات ومواد التدفئة خاصة منيا إسطوانات الغاز لسد حاجة الناس من الطيي والتدفئة قبيل 
ونوه البيان إلى , فصل الشتاء ولكف األيدي  ن العبث فيما تبقى من ممتمكات في مخيم اليرموك

أن اإلستمرار في الحصار من شأنو أن يحرض ضعفاء النفوس الى اقتحام الممتمكات الفارغة 
. لالستفادة من أثاث البيوت في  ممية التدفئة والطيي
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ومن جانب آخر يعاني سكان اليرموك من أزمات معيشية حادة أبرزىا انقطاع التيار الكيربائي 
منذ أكثر من  ام, إضافة إلى نقص حاد بالخدمات الصحية ما أدى إلى انتشار العديد من 

 .األمراض أبرزىا فقر الدم والتفوئيد في صفوف األىالي
من جية أخرى وفي ضوء الجيود المبذولة لعودة أبناء مخيم الحسينية إلى مخيميم  قدت لجنة 

 ناقشت خاللو كيفية تكثيف جيودىا من أجل  ودة األىالي 9/8المصالحة اجتما ًا يوم السبت 
إلى بيوتيم وممتمكاتيم التي اضطروا لمغادرتيا بسبب تردي األوضاع األمنية فييا, حيث اتفق 

المجتمعون  مى جممة من التفاصيل والخطوات التي من شأنيا أن تسرع  ودتيم ومن أىميا أن 
تقوم العائالت التي ترغب بالعودة إلى منازليا بتسجيل أسماء أفراد العائمة في مكتب الصا قة 

بمخيم جرمانا كما يتوجب  مييا اصطحاب األوراق الثبوتية التي تدل  مى أنيا من سكان 
 .المخيم

وبناًء  مى ذلك طالب  دد من الناشطين ووجياء وأ يان مخيم الحسينية الدولة السورية السماح 
. ليم بالعودة إلى منازليم خاصة وأن المخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ  دة أشير
يذكر أن أبناء مخيم الحسينية فروا من بيوتيم  مى إثر االشتباكات بين مجمو ات تابعة 

لممعارضة السورية وقوات النظام السوري منذ أشير ومنذ ذلك الحين يخضع المخيم لقوات النظام 
السوري في حين يحظر  مى أبناء المخيم العودة إليو حتى ىذا الوقت ولم تحدد لجنة المصالحة 

 .مو دًا لعودة األىالي إاليو
 

 معتقلون
من أبناء مخيم النيرب يوم أمس من قبل  ناصر  ( سنة٣٨)" شادي  بد الحق"ا تقال الشاب 

يعمل مدرسًا "  بد الحق"قائد لواء القدس و ناصر من األمن السوري, يذكر أن  "محمد السعيد"
 (.األونروا)في مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين 

من سكان مخيم النيرب من قبل  (  اماً 42)" صالح محمد الريفي"في حين ا تقل الشاب 
 . ناصر أحد الحواجز التابعة لمجيش النظامي في مدينة حمب

من " محمد معتز األسود" , و"يوسف خالد  باس"كما قام  ناصر األمن السوري با تقال الشابين
 ,, يشار أن الشابين في العقد الثاني من العمر10/8/2014أنباء مخيم العائدين بحمص يوم 

 .وىما من أىالي مدينة حيفا في فمسطين
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 شخصًا منذ 669يذكر أن  دد الالجئين الفمسطينيين المعتقمين في سجون النظام السوري بمغ 
 بحسب اإلحصائيات الموثقة من قبل 2014تّموز – بداية األحداث في سورية وحتى نياية يوليو 
 .مجمو ة العمل من أجل فمسطينيي سورية

 
 صالح محمد الريفي

 لجان عمل أهلي
ضمن مشرو يا إطعام أطفال مخيم اليرموك قامت مجمو ة سوا د بتقديم  دد من الوجبات 

ألطفال النادي الصيفي لجمعية الكشاف والمرشدات الفمسطينية وذلك ضمن برنامج تم البدء بو 
 .منذ انطالق النادي ويستمر حتى اختتامو

فيما استمرت ىيئة االقصى الخيرية بتأمين مستمزمات العيادات الطبية المجانية ومداواة أبناء 
المخيم في ظل النقص الشديد بالمواد الطبية واألدوية نتيجة الحصار المفروض  مى المخيم منذ 

. أكثر من  ام
ومن جيتيا وز ت مؤسسة بصمة اإلجتما ية ضمن  مميات توزيع محصول األرض  مى 

الكوسا, )األىالي المحاصرين في مخيم اليرموك حصص من الخضروات احتوت  مى مادة 
. وذلك بيدف التخفيف من حدة تبعات الحصار المفروض  مى المخيم ( الخيار,الباذنجان

وذلك ضمن نشاط المدرسة  (أشبال القدس)وبدوره أ من نادي جنين الرياضي  ن إقامة دورة 
الكروية لتعميم الناشئة ميارات وفنون كرة القدم في النادي الصيفي الرياضي الكشفي اليادف إلى 

. زرع البسمة  مى شفاه األطفال والتخفيف من معاناتيم وآالميم والترفيو  نيم
ومن جانب آخر قامت ىيئة فمسطين الخيرية في مخيم اليرموك بعممية رفع األنقاض وتنظيف 

 .شوارع المخيم, وذلك بيدف الحفاظ  مى نظافة المخيم و دم انتشار األوبئة واألمراض فيو


